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MINISTÉRIO PÚBLICO 
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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SANTA MARIA: 

 

 

“SEM PLANO, BOATE NUNCA DEVERIA TER SIDO ABERTA” 

Silanus Mello, Subcomandante-geral da Brigada Militar 

Capa do jornal Zero Hora, edição de 04/02/2013 

 

“Esse relatório de inspeção não é um PPCI (Plano de prevenção de 

combate a Incêndio). Isso todo mundo sabe. 

E, se não tem PPCI, não pode emitir alvará dos bombeiros” 

Silanus Mello, Subcomandante-geral da Brigada Militar 

Pág. 10 do jornal Zero Hora, edição de 04/02/2013 

 

“ZERO EM PREVENÇÃO” 

“A tragédia que vitimou mais de 235 jovens na boate Kiss, em Santa 

Maria, se iniciou no dia 26 de junho de 2009. Nessa data, o Corpo de 

Bombeiros elevou um mero relatório de inspeção, emitido 

eletronicamente, à condição de Plano de Prevenção contra Incêndio 

(PPCI)” 

Pág. 10 do jornal Zero Hora, edição de 03/02/2013 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro nos arts. 127, 

caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal, arts. 1º, inc. IV, e 21, 

ambos da Lei nº 7347/1985, art. 25, inc. IV, al. “b”, da Lei nº 

8625/1993, e Lei nº 8429/1992, ajuiza a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

PARA CONDENAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

contra: 
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ALTAIR DE FREITAS CUNHA, Coronel da Brigada Militar, 

identidade funcional nº 1940864, lotado no 

Departamento Administrativo da Brigada Militar, setor 

de afastamentos, na Rua dos Andradas, nº 522, Bairro 

Centro, em Porto Alegre, 

 

MOISÉS DA SILVA FUCHS, Tenente-coronel da Brigada 

Militar, identidade funcional nº 1951947, lotado no 

Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) 

Central, na Rua Pinto Bandeira, s/nº, Bairro Dores, em 

Santa Maria, 

 

DANIEL DA SILVA ADRIANO, Major da reserva 

remunerada da Brigada Militar, identidade funcional nº 

2130017, endereço na Av. Borges de Medeiros, nº 

1998, edifício Villes de France, ap. 302, em Santa Maria, 

fones (55) 3221-2829 e 9973-4763, e 

 

ALEX DA ROCHA CAMILLO, Capitão da Brigada Militar, 

identidade funcional nº 2309351, lotado no 4º Comando 

Regional de Bombeiros, na Rua Coronel Niederauer, nº 

890, em Santa Maria, 

 

com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos: 

 

Convém referir, de início, que os fatos narrados de ora 

em diante foram apurados e documentados no Inquérito Civil nº 

00866.00006/2013, desencadeado em razão do fato mundialmente 

noticiado da ocorrência de fogo na boate Kiss, no dia 27/01/2013, 

resultando na morte de 242 (duzentas e quarenta e duas) pessoas, 
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bem como intoxicação e/ou ferimentos em mais de 600 (seiscentas) 

outras, o qual ficou conhecido como “tragédia de Santa Maria”; o 

objeto da investigação foi definido como “Apurar expedição de 

alvarás (de localização, funcionamento e prevenção contra incêndio) 

à Boate Kiss, sem que esta atendesse os pressupostos da Lei 

Municipal nº 3.301/1991“; como investigados, constaram 

“PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA; 4º Comando do Corpo de 

Bombeiros de Santa Maria-RS”. 

Outrossim, as imputações declinadas nesta peça vão 

atribuídas aos demandados por terem eles, entre os anos de 2008 e 

2013, exercido ou a função de confiança de “Comandante do 4º 

Comando Regional de Bombeiros”, fração militar sediada em Santa 

Maria, ou a função de confiança de “Chefe da Seção de Prevenção de 

Incêndio”. 

Os períodos foram computados a partir de 

discriminação de datas de exercício feitas, em resposta a requisição 

ministerial, pelo atual Comandante daquele Comando Regional e pelo 

Comandante-Geral da Brigada Militar, rol esse que consta nas fls. 

959, 1063 e 1064, e 1067 e 1068, todas do inquérito civil. 

Cabe destacar que ALTAIR exerceu a função de 

confiança de Comandante do 4º CRB de 16/07/2008 a 09/01/2009 e 

MOISÉS de 24/04/2009 a 28/03/2013. 

Ainda, DANIEL passou a exercer a titularidade da função 

de confiança de Chefe da Seção de Prevenção de Incêndio do 4º CRB 

em 02/04/2007, nela permanecendo (salvo afastamentos eventuais) 

até 27/12/2010 (quando deixou essa Chefia e não mais tornou a 

exercê-la); ALEX foi Chefe em dois períodos, entre 01/03 e 

15/12/2011, e de 23/07/2012 a 03/02/2013. 

Portanto, a presente demanda ingressa dentro do prazo 

previsto no art. 23, inc. I, da Lei nº 8429/1992. 
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Assinala-se que ANTÔNIO ROQUE FRANCISCO FERREIRA, 

que também exerceu a função de confiança de Comandante do 4º 

CRB, antes dos demandados ALTAIR e MOISÉS, entre 12/03/2005 e 

28/11/2007, somente não consta no polo passivo da ação porque, 

quanto a ele, já decorreu o quinquídio estabelecido no dispositivo 

legal recém mencionado, pois deixou de exercer dito posto funcional 

em 28/11/2007. 

 

Registra-se, ainda, que outras pessoas também 

exerceram essas funções desde 01/11/2007 (data a partir da qual 

passaram a ser praticadas as condutas ímprobas). 

RENATO GABRIEL JUNGES exerceu interinamente a 

função de Comandante do 4º CRB entre 29/11/2007 e 16/06/2008. 

GÉRSON DA ROSA PEREIRA, PAULO JÚNIOR RODRIGUES ESPÍNDOLA, 

MÁRCIO FARIAS e JOSÉ CARLOS SALLET DE ALMEIDA E SILVA 

“responderam pela Chefia” da Seção de Prevenção de Incêndios (SPI) 

em ausências eventuais dos então titulares e demandados DANIEL e 

ALEX por curtos períodos (salvo JOSÉ CARLOS, cujos intervalos foram 

um pouco mais dilatados), ou em transição entre a saída daquele e 

assunção deste (caso de MÁRCIO). 

Porém, não foram estes incluídos no polo passivo desta 

demanda pelas razões especificadas em despacho final exarado no 

inquérito civil, resumidamente devido ao caráter precário de suas 

investiduras, a limitar suas atuações e deliberações em termos de 

rotinas administrativas já estabelecidas e consolidadas perante os 

titulares das funções, e em razão de não serem subjetivos (portanto 

baseados em confiança) os critérios que os definiram como ocupantes 

provisórios dessas funções (ocuparam-nas devido ao posto que então 
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exerciam e antiguidade nele, de acordo com a legislação estatutária 

policial militar). 

 

 

I – (F)ATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

01. O fato acontecido em 27/01/2013, que passou a ser 

chamado pela imprensa de “tragédia de Santa Maria”, ensejou o 

desencadeamento do inquérito civil que embasa a presente ação. 

Na época, foi amplamente noticiado que teria havido 

expedição de alvarás de localização, funcionamento e prevenção 

contra incêndio à casa noturna, sem que esta atendesse os 

pressupostos da Lei Municipal nº 3301/1991 (a qual contêm as 

“disposições sobre normas de prevenção e proteção contra incêndio” 

em Santa Maria). 

No curso da investigação cujos autos embasam a 

presente demanda, buscou-se também a legislação estadual a 

respeito do tema, basicamente composta pela Lei Estadual nº 

10987/1997 (que “estabelece normas sobre sistemas de prevenção e 

proteção contra incêndios” para o Estado do Rio Grande do Sul), 

Decretos Estaduais nos 37380/1997 (o qual “aprova as Normas 

Técnicas de Prevenção de Incêndios” e determina outras 

providências”, no âmbito estadual) e 38273/1998 (que “altera as 

Normas Técnicas de Prevenção de Incêndios, aprovadas pelo Decreto 

nº 37.380, de 29 de abril de 1997”), e Portarias nos 064/EMBM/99 (a 

qual “regula a aplicação, pelos órgãos de Bombeiros da Brigada 

Militar, da Lei Estadual nº 10.987 de 11 de agosto de 1997, das 

normas técnicas de prevenção contra incêndios estabelecidas pela 

respectiva regulamentação e dá outras providências”) e 

138/BM/EMBM/02 (que instituiu o Plano Simplificado de Prevenção e 
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Proteção Contra Incêndios - PSPCI), expedidas por Comandantes-

Gerais da Brigada Militar. 

Tais diplomas legislativos e normativos estão, em 

arquivos digitais, no CD/DVD de fl. 114 do inquérito civil. 

Ainda existem Notas de Instrução e outras Portarias de 

Comandantes-Gerais da Brigada Militar, bem como Resoluções 

Técnicas de Comandantes do Comando do Corpo de Bombeiros da 

Brigada Militar, cuja especificação será feita ao longo desta petição 

inicial, conforme necessário. 

 

02. Da apuração procedida no inquérito policial 

confeccionado pela polícia civil sobre a “tragédia de Santa Maria”, 

resultou objetivamente demonstrado que: 

a) as inspeções realizadas por integrantes do Corpo de 

Bombeiros, desde o início do Plano de Prevenção e Proteção Contra 

Incêndio (PPCI), nunca identificaram todos os aspectos que, na boate 

Kiss, estavam desconformes com o exigido 

legislativa/normativamente, alguns dos quais contribuíram para a 

potencialização das consequências do sinistro ocorrido em 

27/01/2013; 

b) os Alvarás dos Sistemas de Prevenção e Proteção 

Contra Incêndio (expressão contida na Portaria nº 064/EMBM/99, do 

Comandante-Geral da Brigada Militar) foram expedidos em desacordo 

com expressiva gama de diretrizes legais e normativas de âmbito 

estadual, bem como de lei municipal, todas vigentes; 

c) o alvará mais recente, emitido em agosto de 2011, 

estava com prazo de validade vencido quando do evento e a empresa 

Santo Entretenimentos Ltda. (razão social da casa noturna) havia 

solicitado inspeção pelo Corpo de Bombeiros em 07/11/2012 (e 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA MARIA 

recolhido a taxa de serviços respectiva em 17/10/2012), pretendendo 

a renovação, mas a inspeção não chegou a ser realizada. 

 

03. Já a instrução do inquérito civil revelou, 

acessoriamente, que, desde novembro de 2007, o 4º Comando 

Regional de Bombeiros, sediado em Santa Maria, após autorização do 

Comando estadual do Corpo de Bombeiros e por deliberação de seus 

Comandantes (além dos ora demandados, mais ANTÔNIO ROQUE 

FRANCISCO FERREIRA, o qual comandava a fração militar na época) e 

dos Chefes de sua Seção de Prevenção de Incêndio, passou a utilizar, 

nesta seção, nos procedimentos administrativos de Plano de 

Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), um software que se 

convencionou denominar SIGPI (sigla que quer dizer “Sistema 

Integrado de Gestão da Prevenção de Incêndios”), adquirido da 

empresa W3 Informática Ltda. ME, de Caxias do Sul, o qual conteria 

todas as normas e diretrizes técnicas de observância exigida pela 

legislação estadual em tais processos administrativos. 

Assinala-se que não há qualquer dado de auditagem ou 

certificação que comprove esse conteúdo; a prática dos que lidam 

com o produto dele e o sinistro na boate Kiss apontam para rumo 

diverso1. 

Ocorre que essa utilização deu-se em direto detrimento 

de importantes diretrizes normativas e exigências então e ainda 

vigentes, principalmente a Portaria nº 064/EMBM/99 e as Resoluções 

                                                           
1 Registre-se que, em bibliografia entregue ao Ministério Público pelo próprio Comando do 
Corpo de Bombeiros do Estado, é trazida pesquisa que compõe monografia de pós-graduação 
do então Capitão Sandro da Cunha Euzebio, na qual um dos Comandos Regionais de 
Bombeiros do Rio Grande do Sul afirmou textualmente, em resposta a questionamento feito, 
que “O nosso programa não foi atualizado pela W3, existe alguns (sic) procedimentos e 
exigências previstos nos Pareceres e Resoluções Técnicas do CCB-BM que o programa não lista 
no relatório de inspeção, e ou não aponta na ocasião da Notificação de Correção de Instalação” 
(fl. 552 do inquérito civil – grifo dos peticionários); lacunas no software também foram 
mencionadas por bombeiros inspecionantes ouvidos pelo Ministério Público em 09 e 
20/05/2013 no inquérito civil). 
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Técnicas nos 006/CCB/BM/2003 e 014/BM-CCB/2009, deixando os 

PPCIs em geral completamente carentes de elaboração por 

profissionais habilitados e de anotação (ou registro) de 

responsabilidade técnica (ART ou RRT), e não apenas aqueles 

considerados simplificados pela Portaria nº 138/BM/EMBM/02. 

Mais, a Lei Complementar Municipal nº 3301/1991 foi 

solenemente ignorada, já que o software SIGPI não admite (até hoje!) 

inserção de outras normas e diretrizes técnicas que não as 

estabelecidas pela legislação estadual. 

 

04. Uma explicação afigura-se fundamental, nesse 

ponto: como deve ser um PPCI, na normatização estadual vigente. 

Da interpretação do arcabouço legislativo estadual já 

mencionado no item ‘01’, com certeza se pode afirmar que existem 

duas espécies do gênero PPCI: 

(1) aquela delineada na Portaria nº 064/EMBM/99 

(complementada, dentre outras normativas, pelas Resoluções 

Técnicas nos 006/CCB/BM/2003 e 014/BM-CCB/2009), que se poderia 

designar “PPCI Completo”, e 

(2) aquela cujos contornos estão na Portaria nº 

138/BM/EMBM/02, que o próprio diploma normativo referido 

denomina “Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra 

Incêndios” (PSPCI). 

 

O fluxo do “PPCI Completo” pode ser assim descrito: 

(a) protocolo pelo interessado, nas unidades do Corpo 

de Bombeiros, de requerimento de exame, acompanhado de projeto, 

com memoriais descritivos e plantas, feito por profissional habilitado 

e a respectiva Anotação (ou Registro) de Responsabilidade Técnica 

(ART ou RRT), conforme rol no art. 4º, § 2º, da Portaria nº 
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064/EMBM/99 (e especificação sobre a ART – ou RRT – na Resolução 

Técnica nº 006/CCB/BM/2003); 

(b) exame do projeto pelo Corpo de Bombeiros em até 

20 (vinte) dias (art. 5º, § 2º, da mesma Portaria); 

(c) não atendidos os requisitos legais/normativos, deve 

ser expedida “notificação de correção de exame”; com o retorno do 

projeto corrigido, outro prazo de 20 (vinte) dias para reexame 

(novamente aplicado o art. 5º, § 2º, da Portaria citada); 

(d) atendidos (seja por constatação no primeiro exame 

ou em reexame), deve ser expedido “certificado de aprovação”;  

(e) execução (na edificação), pelo interessado, do 

projeto aprovado; 

(f) protocolo, nas unidades do Corpo de Bombeiros, de 

requerimento de inspeção (e posterior alvará), acompanhado de uma 

via do PPCI aprovado, com o memorial descritivo dos extintores, notas 

fiscais da aquisição ou manutenção destes e Certificado de 

Treinamento de Pessoal teórico e prático para operação dos sistemas 

de prevenção e proteção contra incêndio instalados, conforme 

listagem no art. 5º, incs. I a IV, da Portaria nº 064/EMBM/99 (e 

especificação sobre o Certificado de Treinamento de Pessoal na 

Resolução Técnica nº 014/BM-CCB/2009); 

(g) inspeção das instalações preventivas em até 20 

(vinte) dias (art. 5º, § 4º, da Portaria); 

(h) não atendidos os requisitos legais/normativos, deve 

ser expedida “notificação de correção de inspeção”; com a correção 

procedida e solicitada reinspeção, outro prazo de 20 (vinte) dias para 

esta (novamente aplicado o art. 5º, § 4º, da Portaria citada); 

(i) atendidos (seja por constatação na inspeção ou em 

reinspeção), é expedido o “Alvará dos Sistemas de Prevenção e 

Proteção contra Incêndio”, no mesmo prazo do item ‘h’, alvará 
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assinado pelo Comandante da fração de bombeiros e pelo oficial 

Chefe da Seção de Prevenção de Incêndio (de acordo com modelo de 

formulário do anexo ‘P’ da Portaria nº 064/EMBM/99). 

A própria Portaria recém citada determina, em seu art. 

7º, § 1º, de forma nitidamente cogente, que “Considerar-se-á, de 

forma suplementar, a legislação municipal com suas peculiaridades..., 

observando-se os princípios da prevalência e da especialidade na 

aplicação das normas” (grifos inexistentes no original). 

 

Já o “Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra 

Incêndios” (PSPCI) foi uma variante introduzida a partir da afirmação 

(não insuscetível de questionamentos e críticas) de que, para de 

edificações com, cumulativamente, classe de risco de incêndio 

pequeno ou médio, dimensões relativamente reduzidas (área total 

edificada até 750m2 e até 03 pavimentos) e menores exigências 

técnicas em termos de sistemas de prevenção contra incêndios 

(sendo suficientes sistemas de Extintores de Incêndio, de Iluminação 

de Emergência, e de Sinalização básica e complementar), o processo 

administrativo poderia também ser documentalmente menos formal e 

exigente (art. 1º da Portaria nº 138/BM/EMBM/02). 

Para este, a relação de documentos a apresentar é bem 

mais amena (art. 2º da Portaria recém especificada), basicamente 

formulário com dados do imóvel, do proprietário e dos sistemas de 

prevenção e proteção contra incêndio exigíveis, croqui dos 

pavimentos com a distribuição dos sistemas e notas fiscais da 

aquisição e manutenção destes, dispensada ART ou RRT (art. 1º, 

parágrafo único, da Resolução Técnica nº 006/CCB/BM/2003). 

Porém, a mesma portaria ressalvou, no parágrafo único 

do art. 1º: 
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“Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os 

depósitos e revendas de GLP a partir de 521 Kg; as edificações com 

Central de GLP; depósitos de combustíveis e inflamáveis; divisões de 

F1 a F6 da Ocupação F da NBR 9077/2001 e locais de elevado risco de 

incêndio e pânico”. 

Esta ressalva afastaria, por exemplo, a boate Kiss da 

possibilidade de um PSPCI (“PPCI simplificado”) e obrigaria ao “PPCI 

completo”. 

Isso porque a casa noturna classificava-se como 

ocupação F, mais especificamente divisão F-6, da NBR 9077/2001, 

conforme comprova laudo pericial confeccionado pelo Instituto Geral 

de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul (laudo pericial nº 12268/2013, 

fls. 5757 a 5918 do anexo XXVII do inquérito policial, cuja versão 

digitalizada está na fl. 857 do inquérito civil, bem como exemplar 

impresso do laudo vai juntado nas fls. 1621 a 1701 do inquérito civil): 

“13)... 

“Resposta: Conforme as tabelas anexas à NBR 9077, a 

boate “Kiss era classificada como: (i) quanto a ocupação – F6(clubes 

sociais; (ii)quanto a altura – L (edificação baixa); quanto a dimensão – 

P (de pequeno pavimento); (iv) quanto as características construtivas 

– X (edificações em que a propagação do fogo é fácil).” 

(fl. 158 da numeração do laudo pericial, fl. 1699 do 

inquérito civil) 

 

05. No entanto, com o advento da utilização 

(deturpada) do software SIGPI, na prática passou-se a ter somente 

uma modalidade de PPCI, muito próxima e quase que identificada 
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com o “Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndios” 

(PSPCI)2. 

Isso porque, a pretexto de que o software contém um 

banco de dados com todas as regras e diretrizes técnicas que um 

profissional habilitado (engenheiro, arquiteto ou urbanista) teria de 

aplicar em projeto com plantas e memoriais para um PPCI (pretexto 

esse carente de confirmação, conforme já assinalado no item ‘03’), 

seus idealizadores e aplicadores sustentam que basta inserir nele 

algumas informações sobre a edificação e o próprio SIGPI, 

processando-as, emite uma listagem de itens a serem executados no 

prédio a título de PPCI, que leva a denominação de “certificado de 

conformidade” (denominação que consta no formulário do anexo “V” 

da Portaria nº 064/EMBM/99), que corresponderia ao “certificado de 

aprovação” do glossário de termos técnicos do art. 2º e à 

“manifestação de conformidade” do art. 5º, § 3º, ambos dessa 

mesma Portaria. 

Só que, ao contrário do significado da expressão na 

Portaria citada, o “certificado de conformidade” do SIGPI não afirma 

qualquer regularidade de projeto, com plantas e memoriais, feito por 

profissional habilitado, e sim significa que “a edificação deve estar 

conforme à listagem” para ser considerada regular, ou seja, o 

“certificado de conformidade” é um “equivalente” a um projeto 

naqueles moldes. 

Sustenta-se, também, que não precisa sequer ser um 

profissional habilitado a fornecer ditas informações, podendo ser isso 

feito pelo próprio dono ou responsável pela edificação. 

                                                           
2 Há admissão explícita disso na monografia de pós-graduação do então Capitão bombeiro 
Sandro da Cunha Euzebio, falando dos itens que constituiriam “uma mudança drástica de 
procedimentos”, a partir da utilização do SIGPI: “Outra implicação foi a da não mais 
necessidade de distinção, a título de diferenciação no trato do exame, entre o Plano Completo 
e o Plano Simplificado de Prevenção contra Incêndio (PSPCI), conforme o previsto na Portaria 
nº 138 da Brigada Militar, já que com o advento do SIGPI o exame é feito eletronicamente.” 
(fl. 538 do inquérito civil – sem grifo no original) 
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Sustenta-se, ainda, que aquela listagem de itens 

gerada (“certificado de conformidade”) como resultado do 

processamento de dados feito pelo software torna desnecessárias as 

etapas do PPCI que iriam até a aprovação de projeto técnico com 

plantas e memoriais descritivos. 

Tome-se como exemplo a situação da boate Kiss. 

No curso do inquérito policial militar, houve solicitação 

dirigida ao responsável pela empresa W3 de envio de “relatório 

completo de todas as operações feitas por todos os níveis de acesso 

ao Sistema SIGPI relacionados à boate Kiss (PPCI nº 3106), desde a 

data de seu cadastramento, identificando seus autores e informando 

o que representa, na lógica do sistema, cada operação de inclusão, 

edição ou exclusão de dados, por data de realização, relacionados à 

mesma” (ofício nº 025/IPM/2013 – fl. 100 do inquérito policial militar, 

fl. 1556 do inquérito civil). 

Da resposta (fls. 382 a 384 do inquérito policial militar, 

fls. 1558 a 1560 do inquérito civil), basta ficar restrito aos cinco 

primeiros registros para bem compreender o que resultava do uso 

deturpado do software: 

- em 26/06/2009, às 16h49min33s, houve “Emissão de 

Certificado de Conformidade”, “que representa, na lógica do 

sistema”, “Protocolo inicial de um PPCI no SIG PI, automaticamente 

gerado a partir do cadastramento das informações de uma edificação: 

nome do estabelecimento/imóvel, razão social, CNPJ, 

proprietário/responsável, CPF, telefone, e-mail, endereço, dados da 

notificação de adequação (se aplicável) e dados de caracterização da 

edificação (“variáveis de entrada”, tais como: área construída, 

número de pavimentos, ocupação, altura, etc.) conforme o tipo de 

PPCI” (grifo dos signatários); 
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- em 26/06/2009, às 16h50min 33s (ou seja, um minuto 

depois do primeiro registro), está cadastrado “Requerimento de 

Aprovação de Exame” (que exame, se o SIGPI o dispensa? Só não 

dispensa a cobrança respectiva, a partir deste registro, como se verá 

adiante), “que representa, na lógica do sistema”, “Protocolo gerado 

automaticamente ao emitir o documento de Requerimento de 

Aprovação de Exame, no qual o proprietário/responsável da 

edificação declara a veracidade das informações registradas”; 

- 26/06/2009, às 16h50min56s (menos de meio minuto 

depois do requerimento de exame), vem a anotação de 

“Requerimento de Inspeção” (como assim, inspeção não seria para 

depois do exame? É que com o SIGPI não tem mais exame...), “que 

representa, na lógica do sistema”, “Protocolo gerado 

automaticamente ao emitir o documento de Requerimento de 

Inspeção, no qual o proprietário/responsável solicita a realização da 

inspeção na edificação”; 

- 26/06/2009, às 16h52min22s, aparece a “Taxa 

Inspeção”, “que representa, na lógica do sistema”, “Protocolo gerado 

automaticamente ao emitir a guia para pagamento da taxa de serviço 

não emergencial relativa à inspeção. (...)”; 

- 26/06/2009, às 16h52min22s, também ocorreu o 

registro da “Taxa Exame” (na prática não se faz mais exame, mas se 

continua a cobrar por ele!), “que representa, na lógica do sistema”, 

“Protocolo gerado automaticamente ao emitir a guia para pagamento 

da taxa de serviço não emergencial relativa ao exame eletrônico 

(veja-se o jogo de palavras, exame eletrônico!)”. 

Significa dizer que o PPCI da boate Kiss levou menos de 

03 (três) minutos para estar, formalmente, com seu “plano” 

“examinado” e “aprovado”, pronto para executar. Sem projeto com 

plantas e memoriais, sem responsável técnico. 
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Mas, para quê essa “burocracia” toda, não é mesmo? O 

que importa é “celeridade”, “agilidade”, “eficiência” (estes termos 

entre aspas serão melhor entendidos logo adiante, nesta petição 

inicial).  

Em resumo: o SIGPI gera(va) uma listagem 

“automaticamente aprovada” (aprovação por ele mesmo!) de itens a 

serem executados no prédio a título de PPCI, de modo a dispensar a 

atividade e a responsabilidade técnicas de um profissional habilitado3.  

“Simples assim”! 

E por ser “simples assim” é que precisou 

necessariamente desrespeitar o regramento estadual e municipal 

sobre prevenção e proteção contra incêndios, que nunca foi 

oficialmente flexibilizado! 

 

06. Com efeito, embora o próprio Comando do Corpo de 

Bombeiros, em nível estadual, primeiro de modo informal (em período 

de uso experimental em Caxias do Sul e, possivelmente, Passo 

Fundo), depois com cunho oficial, tenha anuído4 ao SIGPI e em 

                                                           
3 Confira-se trecho de monografia de pós-graduação do bombeiro Luiz Carlos Neves Soares 
Júnior, entregue ao Ministério Público pelo Comando do Corpo de Bombeiros: “No SIGPI, ... Ao 
final do cadastro, será fornecido o Certificado de Conformidade, onde estará descrito todas 
(sic) as exigências para a edificação. O exame antes realizado repetitivamente (manual) pelo 
bombeiro, agora é feito através de dados condicionante (sic) da legislação tais como: 
ocupação, risco, altura e área de pavimento. Estes dados são processados por um programa 
de informática (SIGPI) para a geração das exigências legais. ... Em síntese, a fase de exame de 
PPCI se resume ao período necessário para a conferência e o cadastramento das informações 
atinentes à edificação, a impressão do certificado de conformidade e a coleta de assinaturas, 
passando-se diretamente para a fase de inspeção in loco.” (fl. 519, f. e v., do inquérito civil - 
grifos dos subscritores). 

Também há afirmação disso na monografia de pós-graduação do então Capitão Sandro da 
Cunha Euzebio: “Outra implicação trazida por esta alteração foi a de que agora não existe 
mais a necessidade de contratação de um Engenheiro ou de um Arquiteto para a elaboração 
do PPCI como previa a Portaria 64: ... Essa dispensa do profissional é devida ao fato de que o 
programa gera automaticamente o Certificado de Conformidade, bastando que qualquer 
pessoa, podendo ser leiga no assunto, apresente as informações,...” (fl. 538 do inquérito civil – 
grifado pelos peticionários) 

4 Documentos enviados pelo atual Comandante estadual para instruir o inquérito policial 
militar (IPM) mostram que, em agosto de 2006, o então Comandante estadual autorizou o 
uso do software “para os Planos Simplificados de Prevenção e Proteção Contra Incêndios -
PSPCI” (fl. 2368 do inquérito policial militar, fl. 1590 do inquérito civil); depois, em outubro de 
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sequência até determinado5 seu uso pelos Comandos Regionais, 

nunca o fez de modo a dispensar o cumprimento da legislação então 

(e até hoje) vigente. 

Até por isso é que, em resposta a requisição ministerial 

dirigida no inquérito civil ao Comandante-Geral da Brigada Militar, o 

atual Comandante estadual do Corpo de Bombeiros afirmou 

textualmente que essa dispensa não ocorreu: 

 

“...não foram encontrados registros de revogação 
da Portaria nº 64/EMBM/99, da Resolução Técnica 
006/CCB/BM/2003 e da Portaria nº 138/EMBM/02, até a presente 
data, não havendo, assim, dispensa da apresentação de plantas e 
memoriais descritivos, bem como a Anotação de Responsabilidade 
Técnica, no exame e aprovação dos Planos e respectivos Alvarás 
de Prevenção e Proteção Contra Incêndio” 

(Ofício nº 489/DA/CCB/2013 – fl. 1067 do inquérito 
civil) 

 

No mesmo sentido, o atual Comandante estadual do 

Corpo de Bombeiros já se manifestara interna corporis em 

28/02/2013, um mês depois da “tragédia de Santa Maria”, dizendo 

estar “Considerando consultas realizadas pelos Comandos Regionais 

sobre procedimentos quanto à exigência de Plano de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndio”, ocasião em que “determinou” 

expressamente a eles (como se fosse necessário fazê-lo!) a 

“Observância da portaria nº 064/EMBM/99”, arts. 3º a 6º, 

“Observância da portaria nº 138/EMBM/2002”, arts. 1º e 2º, 

                                                                                                                                                                          
2006, encaminhou missiva com “requisitos funcionais mínimos do “software” do Plano de 
Prevenção e Proteção Contra Incêndio, a fim de embasar a confecção do edital de compra do 
referido programa” (fls. 2392 a 2394 do inquérito policial militar, fls. 1591 a 1593 do 
inquérito civil); no final de setembro de 2007, enviou por e-mail ofício com “quesitos” acerca 
do estágio de implementação do SIGPI e outros dados a todos os Comandantes Regionais 
(fls. 2395, 2397 e 2398 do inquérito policial militar, fls. 1595 a 1597 do inquérito civil). 
5 Em junho de 2008, o então Comandante estadual expediu o Ofício nº 076/CCB-DTPI/2008, 
encaminhando documentos alusivos ao SIGPI e acrescentando que “deverá ser adotado em 
todo o Estado, com exceção de Porto Alegre, o programa de tecnologia da informação...” (fls. 
1113 e 1114 do inquérito civil - grifo inexistente no original) 
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“Observância da Resolução 006/CCB/BM/2003”, arts. 1º a 4º (Circular 

001/CCB-DTPI/2013 – fls. 898 a 902 do inquérito civil). 

Aliás, ainda quando se estava em estágio experimental 

de uso do SIGPI, instado por um dos Comandantes Regionais de 

Bombeiros a alterar a Portaria nº 064/EMBM/99 no que tangia a 

memoriais, anexos, documentos e até montagem do PPCI (Ofício nº 

048/Ch-SPI/2007, do 7º CRB – fl. 2422 do inquérito policial militar, fl. 

1614 do inquérito civil), o então Comandante estadual respondeu, em 

15/08/2007, que “...em que pese a pertinência da vossa preocupação, 

ainda permanecerão em utilização os documentos e normativos em 

vigor e adotados neste período de transição para a implementação 

efetuada” (Ofício nº 055/CCB-DTPI/2007 – fl. 2421 do inquérito policial 

militar, fl. 1615 do inquérito civil)6.  

No entanto, é inegável que aberta e escandalosamente 

a legislação fora deixada de lado7. 

 

07. Após o sinistro na boate Kiss, o Comando estadual 

do Corpo de Bombeiros, em reunião com parte da Administração 

Superior do Ministério Público e com o Promotor de Justiça que então 

presidia o inquérito civil que embasa a presente ação, além de 

efetuar uma apresentação oral a respeito do SIGPI, entregou material 

escrito e ilustrado visualmente contendo explicações, estatísticas, 

gráficos e textos de trabalhos acadêmicos sobre o software, entrega 

feita em reunião com ares de institucionalidade; esse material se 

                                                           
6 Esse Comandante estadual do Corpo de Bombeiros chegou até a nomear uma “Comissão de 
Regulamentação do Sistema de Prevenção de Incêndio”, para elaborar “proposta de 
Regulamentação do Sistema de Prevenção de Incêndio, face à implantação do SIGPI, 
unificando todos os documentos atinentes ao assunto” (documento de fl. 2419 do inquérito 
policial militar, fl. 1616 do inquérito civil), mas efetiva alteração na normatização então e até 
hoje vigente nunca aconteceu. 
7 Isso está afirmado textualmente na monografia de pós-graduação do então Capitão Sandro 
da Cunha Euzebio: “A implantação do SIGPI necessariamente implicou na adoção de 
procedimentos distintos aos estabelecidos pela portaria 64 da Brigada Militar.” (fl. 537v do 
inquérito civil) 
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encontra no CD/DVD de fl. 416 do inquérito civil, bem como em parte 

impresso (fls. 355 a 387 e 417 a 561 do inquérito civil). 

Ilustrado com fluxogramas, figuras e gráficos, dito 

material praticamente em sua inteireza “glorifica” o SIGPI por ter 

“desburocratizado” o processo administrativo do PPCI, “agilizando-o” 

ou “celerizando-o” e, como consectário, permitindo obter o máximo 

de “eficiência” do reduzido quadro de pessoal do Corpo de 

Bombeiros. Aliás, uma das palavras que mais se encontra nesse 

material “promocional” do software é “eficiência”, em alusão ao 

princípio constitucional de mesma denominação, a ser obedecido 

pelos órgãos da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição 

da República). 

A impressão que se retira, em uma leitura 

descomprometida e superficial de dito material, é que “se perdia 

tempo” exigindo e tendo de analisar/examinar projetos de 

profissionais habilitados e com ART (ou RRT), feitos em papel, no que 

chega a ser chamado de “PPCI convencional” ou “antigo PPCI”. 

A ênfase dada é que, uma vez “abreviada” (em verdade 

suprimida) a primeira grande fase dos trâmites previstos para o PPCI, 

foi possível maximizar o número de inspeções, além de “facilitá-las” 

aos inspecionantes. O resultado disso tudo foi um espantoso 

crescimento no número de edificações “regularizadas”, ou seja, com 

PPCI aprovado e Alvará dos Sistemas de Prevenção e Proteção Contra 

Incêndio expedido. 

Só para exemplificar – chamando-se a atenção de que 

as estatísticas disponibilizadas foram do 5º CRB, sediado em Caxias 

do Sul, o “pioneiro” na utilização do SIGPI, e que os dados adiante não 

são unânimes com outros contidos no mesmo material entregue ao 

Parquet –, nos anos de 2002 a 2004, anteriores ao emprego do 

software, tal fração do Corpo de Bombeiros teria conseguido efetuar 
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204, 688 e 1030 inspeções e expedir 367, 578 e 929 alvarás (além 

disso, há referência a que, em 2003, teriam sido 

analisados/examinados 888 projetos em papel apresentados por 

profissionais habilitados e com ART ou RRT – fls. 518 e 520 do 

inquérito civil); já nos anos de 2007 e 2008, com o uso do SIGPI 

consolidado (teria sido usado em 2005 de modo experimental e, em 

2006, uso consolidado em apenas um quadrimestre), as 

análises/exames simplesmente não mais aconteceram (porque o 

software “aprova automaticamente” os dados apresentados por uma 

pessoa qualquer!) e deixaram de “atrapalhar” o restante do trâmite, 

pelo que foi possível efetuar 11401 e 12619 inspeções e expedir, 

também de modo respectivo, 6943 e 8973 alvarás. Além disso, 

aumentaram exponencialmente esses números nos anos seguintes: 

em 2009 e 2010, teriam sido 21001 e 19408 inspeções, e 14288 e 

14177 alvarás expedidos. 

Já no 4º CRB, no próprio material citado, pasta “SIGPI 

2005 a 2012”, arquivo “Desempenho por quantidade”, consta um 

“Gráfico de desempenho dos CRB por QUANTIDADE” (que foi 

impresso e entregue ao Ministério Público pelo demandado DANIEL, 

ao prestar declarações em 25/02/2013 - fls. 596 a 599 do inquérito 

civil; gráfico de fls. 600 e 601); neste, constam números de inspeções 

e alvarás ano a ano, entre 2005 e 2012, dos vários CRBs. 

No tocante ao CRB de Santa Maria (4º CRB), verifica-se 

que, após o SIGPI passar a ser utilizado (a partir de novembro 2007, 

quando a estatística de PPCIs feitos é de apenas 02 meses, portanto 

desprezível), ao “arrepio da lei”, o “desempenho” elevou-se 

significativamente: 

- em 2008 constam 4653 inspeções e 4013 alvarás; 

- em 2011 os números atingem seu ápice, de 8152 

inspeções e 7672 alvarás. 
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Dados sobre a arrecadação em Santa Maria deixarão 

bem claro o que está por trás de argumentos como 

“desburocratização”, “agilidade” e “eficiência”. 

Assim como em outros tantos Municípios do Estado, em 

Santa Maria foi instituído o FUNREBOM – Fundo de Reequipamento do 

Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, que dispõe de conta bancária 

para onde, segundo informado pelo Prefeito em sua oitiva (fls. 1214 e 

1215 do inquérito civil), não são carreadas dotações orçamentárias 

municipais, seja de Santa Maria ou de outros Municípios da região, em 

coparticipação, nem tampouco verbas orçamentárias estaduais, e sim 

unicamente receitas de taxas e serviços prestados pela corporação, 

em especial nos procedimentos administrativos de PPCI. 

Pois bem, o Prefeito de Santa Maria apresentou 

documentação (fls. 1238 a 1313 do inquérito civil), que depois 

complementou, demonstrando que, em 2005, a movimentação total 

de créditos (ou seja, receitas ou ingressos financeiros8) foi de 

R$137.814,19 (fl. 1504 do inquérito civil), em 2006 de R$166.641,68 

(fl. 1522 do inquérito civil) e em 2007 de R$368.134,18 (fl. 1238 do 

inquérito civil); já nos anos seguintes, quando o SIGPI é plenamente 

empregado, passa-se ao seguinte quadro: em 2008, receitas de 

R$499.060,63 (fl. 1246 do inquérito civil); em 2009, ingressos 

financeiros de R$400.944,61 (fl. 1257); em 2010 R$636.652,43 (fl. 

1267); em 2011, de R$744.541,83 (fl. 1274); em 2012, de 

R$816.117,80 (fl. 1289). 

 

08. Do material disponibilizado pelo Comando do Corpo 

de Bombeiros ao Ministério Público, principalmente dos trabalhos 

acadêmicos, deflui que, emitido o “certificado de conformidade” pelo 

                                                           
8 Esclareça-se que os registros contábeis na conta “Razão” são aparentemente invertidos; 
significa dizer que, na técnica contábil, nele a rubrica “débito” equivale a valores que 
entraram na conta, isto é, receitas ou ingressos financeiros. 
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SIGPI para nortear o titular da edificação a executar os sistemas de 

segurança que o software identifica como necessários, essa mesma 

listagem vai (ia) transcrita, pré-impressa, no formulário do “relatório 

de inspeção” (anexo “T” da Portaria nº 064/EMBM/99), servindo a 

partir de então como delimitação mínima e máxima da conferência a 

ser procedida, no momento da inspeção, pelo bombeiro 

inspecionante, ou seja, tudo e nada mais do que está ali deve ser 

conferido (daí o sentido para um jocoso apelido dado pelos próprios 

bombeiros inspecionantes, “receita de bolo”; bastava-lhes fazer um 

“check-list”, como chegaram a dizer), já que se “pressupõe” que a 

“aprovação automática” pelo SIGPI seja perfeita e acabada. 

Assim é que esse mesmo material deixa claro que, a 

partir da “nova era” do uso do SIGPI, a atividade fundamental no PPCI 

passa a ser a inspeção9. Isso porque, “dispensada” a apresentação de 

projetos “em papel”, substituídos pela listagem gerada pelo software 

a constituir tanto o “certificado de conformidade” como o relatório de 

inspeção, a conferência da execução daquele rol de itens é que vai 

garantir que os sistemas identificados pelo SIGPI como necessários 

para a edificação foram integral e corretamente executados e, 

portanto, que o prédio está seguro. 

 

09. Ora, se a inspeção passa a ter tão grande relevo, 

por certo o Corpo de Bombeiros já contava, ao passar a usar o 

software da forma relatada, com quadro de inspecionantes 

numericamente considerável e altamente capacitado, bem como com 

farta quantidade de equipamentos necessários para que esses 

bombeiros pudessem inspecionar adequadamente os locais a 

                                                           
9 Nesse sentido, outro excerto de monografia de pós-graduação do então Capitão Sandro da 
Cunha Euzebio: “A concepção do SIGPI baseia-se na idéia de que não se poderia mais perder 
tempo com burocracias de aprovação de projetos, pois o mais importante é a inspeção dos 
estabelecimentos.” (fl. 537 do inquérito civil – grifo dos signatários) 
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licenciar. Assim como seria de esperar que, desde então, a 

capacitação desses inspecionantes e a reposição e atualização dos 

equipamentos para inspeções passasse a receber a maior atenção 

possível e um significativo incremento. 

Ledo engano (com certeza no 4º CRB, cujos ex-

Comandantes são demandados nesta ação, mas bem possivelmente 

de modo similar nos demais Comandos Regionais). 

O resultado de audiências realizadas na Promotoria de 

Justiça em 09 e 20/05/2013, a partir de requisição de “apresentação 

de todos os bombeiros que atualmente estejam exercendo a 

atividade de vistoriadores/inspecionantes em Planos de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndio que tramitem na Seção de Prevenção de 

Incêndio do 4º CRB (sejam eles integrantes do quadro de postos e 

funções tido como previsto para ser permanente, ou estejam 

temporariamente exercendo aquelas atribuições)”, conforme ofícios 

de fls. 996, 1030 e 1034, foi estarrecedor. 

Os bombeiros inspecionantes ouvidos, a maioria lotados 

em Santa Maria, mas também alguns em outros Comandos Regionais 

(6º CRB – Santa Cruz do Sul; 7º CRB – Passo Fundo; 12º CRB – Ijuí; 1º 

CRB – Porto Alegre), que aqui atuavam em “força-tarefa” temporária, 

infelizmente narraram, à unanimidade, um quadro de precariedade 

extrema, em termos de capacitação e aparelhamento relativos ao 

tema “inspeção”; os bombeiros que são destacados para essa tarefa 

não recebem capacitação específica ao iniciarem suas atividades, 

nem sequer ganham um “kit” para uso pessoal com material 

legislativo e normativo para consulta; apenas dois dos que foram 

inquiridos têm curso superior completo (nenhum vinculado à qualquer 

habilitação técnica que tivesse relação com a atividade que 

exercem/exerciam), tendo a maioria apenas ensino médio; é pífia, 

ademais, a estrutura material posta à disposição dessas pessoas para 
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as inspeções que devem fazer, já que disseram que em Santa Maria 

dispunham, até o sinistro na boate Kiss, de uma trena eletrônica, 

umas poucas fitas métricas manuais e uma máquina fotográfica 

digital cujo funcionamento ficou em séria dúvida (um ou outro 

afirmou já ter usado tal equipamento, alguns disseram que não 

funcionava, não tinha pilhas, e uns desconheciam a existência), para 

um número de duplas de inspecionantes maior que esses 

equipamentos, mas mesmo assim reduzido tendo-se em conta o 

tamanho da cidade (04 ou 05 duplas apenas). 

Portanto, o SIGPI, não obstante se mostre como 

aparente maravilha, foi utilizado de modo a gerar alto custo 

diretamente vinculado à falta de segurança derivada da deturpação 

do processo administrativo de PPCI então implantada e até pouco 

tempo atrás (mesmo depois da “tragédia de Santa Maria”) aplicada 

no 4º CRB. 

 

10. O que se pode concluir, desse contexto, é que o 

suposto atendimento do princípio constitucional da eficiência, 

afirmado em dados numéricos/estatísticos, decorreu diretamente do 

deliberado descumprimento de outro princípio constitucional a ser 

obedecido pelos órgãos da Administração Pública, com precedência 

sobre aquele: a legalidade. 

Com efeito, a simples leitura do art. 37, caput, da 

Constituição da República mostra que o primeiro norte a guiar 

qualquer administrador público é a legalidade. E também o art. 19 da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ente federativo ao qual 

pertence o Corpo de Bombeiros, traz a legalidade como vetor 

inaugural de sua listagem (sequer aludindo à festejada “eficiência”). 

Os demandados deliberadamente descumpriram o 

princípio constitucional da legalidade, ao implantarem o software 
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SIGPI na Seção de Prevenção de Incêndios do 4º CRB como se fosse o 

“procedimento” de PPCI (e não apenas “ferramenta” de facilitação de 

controles inerentes a tal procedimento), de uso obrigatório 

(impositividade decorrente de suas funções de confiança de comando 

e chefia) e exclusivo (já que desde então não se podia mais deixar - e 

não se deixou mesmo! - de usar o software, nem se podia encaminhar 

requerimento de outra maneira) em processos administrativos de 

PPCIs, em detrimento de previsões legais e normativas vigentes e 

cogentes. 

Assinale-se que, em busca da confirmação disso, o 

Ministério Público, através do Ofício 1252/2013/DI-2º Prom. Esp. (fls. 

860 e 861 do inquérito civil), dirigido ao atual Comandante do 4º CRB, 

requisitou “enviar listagem de edificações e estabelecimentos em 

relação aos quais, na região de abrangência do 1º Subgrupamento de 

Santa Maria, em pedidos de alvará de prevenção e proteção contra 

incêndio ou pedidos de renovações dele protocolados após o início da 

utilização do software do SIG-PI pelo 4º CRB em novembro de 2007, 

tenha sido exigida apresentação da documentação prevista no art. 4º 

da Portaria nº 64/EMBM/99; nessa listagem deverão ser especificadas 

também as áreas (em m2) das edificações/estabelecimentos e as 

ocupações/atividades (quanto a estas últimas, inclusive referência à 

classificação dada pela NBR 9077)”. 

Em resposta, dada pelo Ofício nº 213/B1/4CRB/2013 

(fls. 896 e 897 do inquérito civil), foi textualmente afirmado que “Tal 

informação fica prejudicada, pois a partir desse período não era mais 

cobrado a portaria 64/99/EMBM”. Ou seja, não há, de novembro de 

2007 em diante, nenhum PPCI com projeto técnico, constituído de 

plantas, memoriais descritivos e ART ou RRT, na Seção de Prevenção 

de Incêndio do 4º CRB! 
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O ideal é que os administradores sejam seguidores das 

leis e eficientes. Porém, se tiverem de optar entre uma ou outra 

dessas qualidades, que o façam em atenção à lei! 

Essa assertiva é elementar, básica, “simples assim”. 

 

11. Um parecer emitido pelo CREA-RS, ainda nos 

primeiros dias depois da “tragédia de Santa Maria”, e juntado ao 

inquérito civil (fls. 116 a 134), chama a atenção para uma obviedade 

que foi e é ocultada por todos os defensores e pelos idealizadores do 

uso do SIGPI tal como ocorre desde o início de sua implantação até 

poucos dias atrás: a substituição da fase de “exame” no processo 

administrativo do PPCI pela emissão de “certificado de conformidade” 

suprime, além da ART ou RRT (que, quando menos, dá nome a um 

responsável por qualquer problema técnico que se faça sentir no 

futuro!), a essencial avaliação do “cenário” específico onde o PPCI 

será executado. 

Foi anotado no item ‘08’ que o relatório de inspeção 

(que é um “espelho” do “certificado de conformidade”) até recebe 

tratamento jocoso dos próprios bombeiros inspecionantes, como 

sendo uma “receita de bolo”, a partir da qual devem fazer um mero 

“check-list”. 

Significa que se tem a pretensão de que o 

processamento de dados (informações trazidas pelo titular da 

edificação, cruzadas com o conteúdo específico do software, que seria 

a legislação e a normatização aplicáveis a PPCIs, excetuadas as de 

âmbito municipal), gerador de uma listagem escrita de itens, venha a 

dispensar a análise do local por um profissional habilitado e a 

confecção por este de projeto com plantas e memoriais específicos 

para aquele lugar. Isso é inaceitável! 
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12. E tudo era do conhecimento de quem, em Santa 

Maria, encampou a implantação (o não processado Comandante do 4º 

CRB à época, ANTÔNIO ROQUE FRANCISCO FERREIRA, e o então 

Chefe da Seção de Prevenção de Incêndio do 4º CRB demandado 

DANIEL) e a manutenção (os outros demandados, no exercício das 

respectivas funções de confiança de Comandante do 4º CRB ou de 

Chefe da SPI) do uso deturpado desse software como via única para 

PPCIs, exclusiva de qualquer outra, em detrimento da legislação e 

normatização que vigorava e ainda vigora a respeito. 

 

É preciso, neste ponto, ressaltar que os Comandantes 

do 4º CRB e os Chefes da Seção de Prevenção de Incêndio respectiva, 

embora aparentemente não detivessem poder de mando para 

deixarem de implantar e de manter em uso o software, haja vista 

existir determinação do Comando estadual de que o fizessem 

(conforme nota de rodapé nº 5 desta petição inicial), não estavam 

obrigados a fazê-lo deixando de lado a legislação e a normatização 

aplicáveis. 

E isso ficou bem claro, por referências feitas em 

depoimentos dos próprios Chefes da Seção de Prevenção de Incêndio 

no interregno, principalmente nas narrativas dos demandados DANIEL 

e ALEX, no sentido de que, não obstante o emprego do software, não 

havia vedação a que exigissem a documentação prevista na Portaria 

nº 064/EMBM/99, tanto que dizem que o faziam, em casos aleatórios 

que, “discricionariamente”, considerassem mais complexos. 

Outro claro indicativo disso adveio das oitivas de 

bombeiros inspecionantes, procedida na Promotoria de Justiça no dia 

09/05/2013; um deles, integrante de “força-tarefa” e lotado em Cruz 

Alta, disse que em sua cidade e também em outra que trabalhou 

(ambas integrantes do 12º CRB, sediado em Ijuí), “O uso do SIG-PI, 
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tanto em Três Passos como em Cruz Alta, não afastou a aplicação da 

Portaria nº 64/BM, no tocante à exigência de projeto (plantas e 

memoriais) em meio físico e ART, ou seja, essa exigência seguiu 

sempre sendo feita; o SIG-PI, em termos de geração de PPCIs, está 

sendo usado apenas para planos simplificados, nos termos da Portaria 

138/BM. Registra, contudo, que o cadastramento no SIG-PI é feito 

para todos os PPCIs realizados, para fins não apenas de cadastro, mas 

de geração de estatísticas inerentes ao software, de uso das chefias” 

(excerto do depoimento de Vilmar Silva do Nascimento - fls. 1013 e 

1014 do inquérito civil). 

Isso deixa límpido que tanto os Comandantes do 4º CRB 

como os Chefes de sua Seção de Prevenção de Incêndio tinham e têm 

autonomia para rechaçarem a maneira desvirtuada como o SIGPI era 

usado em Santa Maria (assim como, provavelmente, em outros 

Comandos Regionais de Bombeiros). Eles deveriam (devido à 

determinação) utilizar o software, mas como ferramenta de facilitação 

nos controles inerentes ao procedimento administrativo de PPCI, e 

não (jamais!) como substitutivo de qualquer etapa desse 

procedimento! 

 

13. E se, como dito, o SIGPI, assim desvirtuadamente 

utilizado, gerou alto custo em termos de falta de segurança em geral, 

derivada da deturpação do processo administrativo de PPCI, a 

“tragédia de Santa Maria” fez com que esse custo se transformasse 

em preço efetivamente pago. 

Isso porque o laudo pericial nº 12268/2013, produzido 

pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) no inquérito policial da “tragédia 

de Santa Maria” (versão digitalizada na fl. 857 do inquérito civil; laudo 

impresso nas fls. 1621 a 1701 do inquérito civil), trouxe a lume 

aspectos que decorrem de deficiências da sistemática à margem da 
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lei adotada (baseada no uso deturpado do SIGPI) e não poderiam ter 

passado despercebidas pelos bombeiros inspecionantes, se 

capacitados e instrumentados adequadamente fossem: 

 

a) Exigência normativa de duas saídas de emergência - 

o laudo pericial, em sua fl. 150 (fl. 1695v do inquérito civil), consigna: 

“considerando que as portas de descarga, fig. 22, acessavam a via 

pública em apenas um local, tal configuração é considerada como 

apenas uma saída, não atendendo a norma” (grifo dos subscritores); 

a edificação deveria ter pelo menos duas saídas acessando a via 

pública em locais diferentes (laudo pericial fls. 150, 152 e 157; fls. 

1695v, 1696v e 1699 do inquérito civil). 

Assim, os dois Alvarás dos Sistemas de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndio expedidos para a boate Kiss estavam em 

desacordo com a NBR 9077 da ABNT, no particular. 

 

b) Ausência de sinalizações de saída em todos os 

acessos, já que não estavam assim sinalizados o salão central, a pista 

de dança 2 (numeração conforme laudo), os acessos aos banheiros e 

os próprios sanitários (segundo parágrafo da fl. 120 do laudo pericial, 

fl. 1680v do inquérito civil); igualmente na maioria das rotas de saída 

(esquema ilustrativo na fl. 123 do laudo pericial, fl. 1682 do inquérito 

civil) a ausência de iluminação foi constatada, o que, em conjunto 

com obstáculos físicos nelas, impedia o escoamento fácil e seguro do 

prédio (laudo pericial fl. 136; fl. 1688v do inquérito civil). 

 

c) Não havia iluminação de emergência junto ao piso ou 

próxima dele, imprescindível nos casos de penetração de fumaça no 

local, de acordo com o item 3.11 da NBR 10898. “Como toda a 

iluminação de emergência encontrada era localizada na porção 
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superior das paredes da boate, não havendo iluminação junto ao piso, 

de modo que esta se mantivesse visível mesmo com fumaça elevada, 

constatamos que tal item da norma não estava plenamente atendido” 

(fl. 120 do laudo pericial, fl. 1680v do inquérito civil). 

 

d) O prédio não atendia também o item 5.1.2.2 da NBR 

10898, que propõe que, em áreas com possibilidade de 

incêndio/fumaça, seja chamada a atenção para as saídas, utilizando-

se luminárias pisca-pisca (intermitentes) ou equipamento similar (fl. 

120 do laudo pericial, fl. 1680v do inquérito civil). 

 

e) Não havia iluminação nos guarda-corpos (mesmo os 

que estavam à época das inspeções), o que era necessário para 

permitir o reconhecimento desses obstáculos ou mudança de direção, 

circunstância que também desatendeu a NBR 10898 (fl. 120 do laudo 

pericial, fl. 1680v do inquérito civil). 

 

f) A saída (que engloba portas de acesso e de descarga 

– item 4.4.1.2 da NBR 9077) era, em seu somatório, em largura 

inferior à exigida para a população admissível para o local (769 

pessoas, segundo calculado pelo IGP). “As portas, acessos e 

descargas precisariam ter 4,4 m de largura total” (fl. 129, figura 22, 

fl. 131 do laudo pericial, fl. 1685 do inquérito civil); no entanto, “A 

soma dos vãos é de 3,05 m, resultando em uma dimensão 1,35 m 

menor que o valor estabelecido pela norma NBR 9077:2001, de 

4,40m” (fl. 131 do laudo pericial, fl. 1686 do inquérito civil).  

 

g) As folhas das portas intermediárias, quando abertas 

simultaneamente, entrariam em conflito (como indicado na recém 

mencionada figura 22, assim como nas fotografias de fl. 135 do laudo 
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pericial, fl. 1688 do inquérito civil), podendo causar dificuldades na 

evacuação do local em situação de emergência (fl. 134 do laudo 

pericial, fl. 1687v do inquérito civil). 

 

h) A boate Kiss era passível de ser considerada como 

edificação sem janelas, devendo por isso atender as exigências 

especiais do item 5.2.2 da NBR 9077 (chuveiros automáticos, sistema 

automático de saída de fumaça e gases quentes, e duas saídas 

afastadas o máximo possível uma da outra), conforme quesito 12 de 

fl. 158 do laudo pericial, fl. 1699v do inquérito civil. 

 

i) Como havia rotas de fuga/saídas maiores que 20m 

(legendas de fl. 122 e gráfico de fl. 123 do laudo pericial, fls. 1681v e 

1682 do inquérito civil), eram exigível 02 (duas) portas de saídas com 

acesso à via pública em lugares diversos (fl. 150 do laudo pericial, fl. 

1695v do inquérito civil). 

 

j) Na cozinha do estabelecimento não havia abertura de 

ventilação para o exterior para evitar o acúmulo de gás, em caso de 

vazamento acidental (fl. 51 do laudo pericial, fl. 1646 do inquérito 

civil). 

 

k) A “tragédia de Santa Maria” mostrou que a produção 

de gases de combustão por incêndio era superior à capacidade de 

exaustão da boate Kiss através de sua única abertura (fl. 55 do laudo 

pericial, fl. 1648 do inquérito civil), já que houve intenso depósito de 

fuligem ali, no teto e em paredes do estabelecimento, com 

confinamento de fumo e gases de combustão de forma ampla (fl. 44 

do laudo pericial, fl. 1642v do inquérito civil).  
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Não se ignora que as inspeções feitas na boate foram 

ambas anteriores a uma expressiva reforma interna promovida em 

2011 e 2012, inclusive com mudança de localização de “ambientes” 

(palco principal, onde teve início o fogo, que era na frente e foi para o 

fundo, elevação de piso com uso de madeira, implantação de guarda-

corpos além de alguns que lá já estavam). No entanto, os itens recém 

listados não são afetados pelas mudanças decorrentes de tal reforma, 

já que dizem respeito a aspectos espaciais não alterados mesmo com 

tais modificações de layout. 

 

14. Do mesmo laudo pericial, resulta que diversos 

outros itens que necessariamente teriam de ser verificados e 

provavelmente seriam glosados em (nova) inspeção de bombeiros na 

casa noturna não o foram porque uma inspeção que deveria ter 

acontecido após agosto de 2012 (quando o Alvará dos Sistemas de 

Prevenção e Proteção Contra Incêndio teve o prazo de validade 

expirado) não aconteceu. 

Vencida a validade do alvará, o 4º CRB só notificou o 

estabelecimento para renová-lo em outubro de 2012, e mais que isso, 

teve solicitação de inspeção (com recolhimento de taxa 

correspondente) formalizada em início de novembro de 2012, porém 

tal ato administrativo não foi praticado até a data do fogo na boate. 

Escandalosamente, restou patenteado no próprio 

inquérito policial militar que, ao tempo da “tragédia de Santa Maria”, 

mais de 2050 (isso mesmo!) estabelecimentos aguardavam inspeção 

ou reinspeção em Santa Maria, estando a boate Kiss na 541ª posição 

desse vergonhoso ranking10.  

 

                                                           
10 Esses dados estão expressos nos quesitos 7 e 10 do “laudo técnico” de fls. 721 a 725 do 
inquérito policial militar, fls. 1569 a 1573 do inquérito civil. 
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15. Não bastasse tudo o que foi relatado, 

institucionalizou-se no 4º CRB a dispensa de exigência do Certificado 

de Treinamento de Pessoal. 

Com efeito, a “tragédia de Santa Maria” descortinou 

também essa realidade, de total descumprimento da diretriz cogente 

contida no art. 5º, inc. IV, da Portaria nº 064/EMBM/99 e na Resolução 

Técnica nº 014/BM-CCB/2009, já que vários depoimentos colhidos no 

inquérito policial (anexado em CD/DVD ao inquérito civil na fl. 857) 

dão conta de que nenhum dos responsáveis ou funcionários da casa 

noturna fora capacitado para situações envolvendo fogo no 

estabelecimento. 

Nas fls. 905 a 907 do inquérito civil está o que, em 

atendimento a requisição ministerial, foi enviado pelo atual 

Comandante do 4º CRB como sendo o histórico completo do PPCI da 

casa noturna (em realidade, os documentos enviados vão além disso 

e constituem a íntegra da documentação que ele dispunha do próprio 

PPCI). Percebe-se facilmente que não há qualquer registro da 

existência de documento do tipo Certificado de Treinamento de 

Pessoal. 

Mais, no inquérito policial, em resposta a solicitação 

feita pela polícia judiciária, de fornecimento de “cópia de eventual 

Certificado de Treinamento, conforme Resolução Técnica n.º 014/BM-

CCB/2009” (ofício nº 432/2013 – fl. 3473 do volume XIV do inquérito 

policial), o próprio demandado MOISÉS explicitou que “Se o 

treinamento foi realizado, não é de conhecimento deste comando; o 

que é certo é que a documentação relativa ao treinamento de 

funcionários da boate Kiss não deu entrada na seção de treinamento 

nem na seção de prevenção contra incêndio do 4º CRB” (ofício nº 

122/B1/4º CRB/2013 – fl. 3772 do volume XVI do inquérito policial). 
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Esses documentos foram juntados, impressos, no inquérito civil nas 

fls. 1049 e 1050. 

Nesse tópico, o demandado DANIEL, ao ser inquirido, 

disse que expediu notificação em novembro de 2010 “para que o 

empreendedor promovesse o treinamento de uma equipe de 

brigadistas” (fl. 577v do inquérito civil); no entanto, alegou que 

“Tratava-se de um assunto novo o treinamento de brigadistas, sendo 

que no início o 4º CRB teve alguma dificuldade para implementá-lo 

em Santa Maria” (fl. 578 do inquérito civil). Verifica-se, porém, no site 

www.bombeiros-bm.rs.gov.br/Legislacao/ResTec014-14abr2009.html, 

que aludida Resolução foi publicada no “BG 080 04/05/2009”, ou seja, 

quase ano e meio antes da notificação, o que deixa insubsistente a 

alegação. 

Já o demandado ALEX não apresentou qualquer 

justificativa, por menos plausível que fosse, para a não-exigência de 

comprovação de atendimento desse requisito normativo para 

expedição de novo Alvará dos Sistemas de Prevenção e Proteção 

Contra Incêndio para a boate Kiss (o primeiro fora emitido por 

DANIEL). 

Tudo sob a leniência e conivência dos demandados 

ALTAIR e MOISÉS, titulares no Comando do 4º CRB no período. 

 

16. Em suma, foram descumpridas aberta e 

deliberadamente as seguintes normas legais vigentes:  

b.1 - Portaria nº 064/EMBM/99 (que traz a disciplina dos 

Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI): 

b.1.1 - art. 4º, § 2º (combinado com Resolução Técnica 

nº 006/CCB/BM/2003): exigência de plantas baixas, memoriais e ART 

ou RRT do responsável técnico;  



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA MARIA 

b.1.2 - art. 5º, inc. IV (combinado com a Resolução 

Técnica nº 014/BM-CCB/2009): exigência de prévio Certificado de 

Treinamento de Pessoal; 

b.1.3 - art. 7º, § 1º: determina consideração 

suplementar da  legislação municipal e suas peculiaridades (Lei 

municipal nº 3301/1991); 

b.2 - Portaria nº 138/EMBM/02, art. 1º, parágrafo único: 

excetua da possibilidade de Plano Simplificado de Prevenção Contra 

Incêndios (PSPCI) as divisões de F1 a F6 da Ocupação F da NBR 

9077/2001 (a boate Kiss enquadrava-se na divisão F6); 

b.3 - Lei municipal nº 3301/1991: 

b.3.1 - art. 4º, § 1º: exige apresentação dos projetos 

das instalações arquitetônicos e ART ou RRT, conforme aprovados 

pelo Município; 

b.3.2 – art. 4º, § 2º : exige a assinatura de responsável 

técnico (além da assinatura do proprietário do imóvel); 

b.3.3 - art. 9º, inc. I: estabelece obrigatoriedade de 

alarme de incêndio em “estabelecimentos de reuniões de público 

como ... boates”; 

b.3.4 - art. 25: obrigatoriedade de curso teórico-prático 

sobre manuseio e emprego de extintores de incêndio (equivalente ao 

item precedente ‘b.1.2’); 

b.4 - Decretos Estaduais nos 37380/1997 e 38273/1998: 

b.4.1 - arts. 12 a 14 – iluminação e sinalização estavam 

em desconformidade com normas técnicas da ABNT; 

b.4.2 - art. 19 – era exigível central de GLP, que não 

havia. 

Aliás, neste tópico é até possível afirmar que, em última 

análise, foi descumprida a Lei estadual nº 10987/1997, art. 1º, pois o 
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procedimento administrativo efetivado não corresponde a um Plano 

de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI)11. 

 

17. A razão/motivação da conduta ilegal e ímproba aqui 

descrita e atribuída aos demandados é que, mercê da “eficiência” 

obtida com o SIGPI, em termos de multiplicação de vistorias e alvarás 

concedidos, multiplicaram-se igualmente as taxas que são recolhidas 

em prol do Corpo de Bombeiros relativamente a tais serviços. 

“Simples assim”! 

Basta consultar a Portaria nº 069/EMBM/99, do 

Comandante-Geral da Brigada Militar (versão impressa na fl. 78, além 

de arquivo digital no CD/DVD de fl. 114 do inquérito civil), para ver 

que inspeções e reinspeções estão na tabela de “Serviços Especiais 

Não Emergenciais do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar”, sujeitos 

a “Taxa de Serviços Diversos pela prestação de Serviços Especiais 

Não Emergenciais”, especificada na Lei Estadual nº 8109/1985. 

Esse viés arrecadatório fica bem claro, ademais, em 

publicação denominada “Revista da Brigada Militar”, exemplar de 

novembro de 2012, com cópia entregue ao Ministério Público pelo 

demandado DANIEL, ao prestar depoimento no inquérito civil; aliás, 

essa publicação parece até fazer parte do acervo institucional da 

corporação, pois consta para acesso em link/banner na página oficial 

da Brigada Militar na  internet  (https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/ 

Multimidea/Intranet/Banner/RevistaAniversario.pdf). 

Vale a pena transcrever partes do texto (que, como já 

antes noticiado nesta petição, leva em conta dados do 5º CRB, de 

                                                           
11 Tal foi, como destacado na folha de rosto desta petição inicial, a impressão de 
representante do próprio Comando-Geral da Brigada Militar, manifestada à imprensa nas 
imediações temporais da “tragédia de Santa Maria”: “Esse relatório de inspeção não é um 
PPCI (Plano de prevenção de combate a Incêndio). Isso todo mundo sabe. E, se não tem PPCI, 
não pode emitir alvará dos bombeiros”, declarou o Coronel Silanus Mello, Subcomandante-
geral instituição, em 03/02/2013 (declaração publicada em jornal do dia seguinte). 
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Caxias do Sul, o “pioneiro” no uso – provavelmente também 

desvirtuado, como em Santa Maria – do software em PPCIs), contendo 

um resumo da ilegalidade que foi institucionalizada, em prol de 

arrecadação: 

 

Antes do SIGPI, o exame de um Plano de 
Prevenção Contra Incêndio (PPCI) tomava tempo de engenheiros, 
arquitetos e dos bombeiros, além de espaço físico com a 
papelada que se acumulava nas prateleiras. Atualmente, o projeto 
de uma edificação entra no Corpo de Bombeiros com a metragem 
quadrada da atual ou futura área, altura da construção, tipo de 
ocupação e objetivos do empreendimento. O bombeiro digita as 
informações no computador e o SIGPI aponta as providências que 
o proprietário ou responsável técnico deverá tomar... 

... 

Até 2005, quando o software foi desenvolvido, no 
máximo 20% das edificações em todo o Estado eram fiscalizadas 
pelo Corpo de Bombeiros. Agora, o trabalho abrange 
praticamente a totalidade das construções em solo gaúcho, 
exceto em Porto Alegre, onde o sistema ainda será 
implementado. 

... 

... Antes da implantação do SIGPI, o 5º CRB 
contabilizava 21 inspeções realizadas e 19 alvarás emitidos em 
2005. Já neste ano, até junho, ocorreram 6.243 inspeções e foram 
emitidos 5.291 alvarás. 

“Esse sistema possibilitou uma mudança 
significativa na atuação do Corpo de Bombeiros no que tange à 
prevenção de incêndios e ao atendimento da sociedade, com 
números extremamente positivos”, comemora o comandante do 
Corpo de Bombeiros no Estado, coronel Guido Pedroso de Melo. 

... 

INSPEÇÕES ALIMENTAM FUNREBOM 

Ao mesmo tempo em que reduziu a espera para 
emissão dos alvarás de prevenção e proteção contra incêndio, o 
SIGPI melhorou as condições de trabalho do Corpo de Bombeiros. 
A quantidade vultosa de inspeções gera, na mesma proporção, 
valores consideráveis, que revertem em melhorias ao patrimônio 
da Corporação e às condições de trabalho dos bombeiros. 

Para o cadastro do Plano de Prevenção Contra 
Incêndio (PPCI) de uma edificação, ..., há uma taxa de R$56,88 a 
ser paga... A soma arrecadada vai para o Fundo Municipal de 
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Reequipamento dos Bombeiros (Funrebom). ... O dinheiro vem 
proporcionando a autossustentação dos quartéis. Anteriormente, 
o 5º CRB sobrevivia de repasses da prefeitura de Caxias do Sul 
para o Funrebom em aproximadamente R$90 mil anuais. 
Somente em agosto deste ano entraram para o Funrebom R$71 
mil, engordando o saldo total em R$700 mil (até aquele mês).” 

 

Além desse excerto, destaca-se quadro ao final do texto 

(fl. 599 do inquérito civil), mostrando que “ANTES DO SIGPI” a 

arrecadação era de “MÉDIA DE R$2 MIL/MÊS EM CAIXA COM TAXAS” e 

“COM O SIGPI” passou a “R$ 71 MIL EM CAIXA EM AGOSTO/2012 COM 

TAXAS”. 

 

E o formulário de fls. 212 e 639 do inquérito civil, um 

boleto bancário emitido para pagamento pela empresa Santo 

Entretenimentos Ltda. (razão social da boate Kiss), relativo à inspeção 

que não chegou a acontecer em 2012, não deixa dúvida quanto ao 

valor de R$56,88 da taxa respectiva. 

Embora taxa de mesma magnitude seja cobrada 

quando do protocolo inicial de um PPCI, para seu exame, antes do uso 

do SIGPI a arrecadação era baixa porque, como já mostrado, havia 

dificuldade na análise e aprovação da documentação em papel que 

era trazida; com o SIGPI em uso, foi suprimida a fase inicial (embora, 

diga-se, não tenha sido suprimida a cobrança da taxa respectiva) e 

houve geração de infinitamente maior número de inspeções de 

instalações, as quais então passaram a ser praticamente uma etapa 

seguinte “automática”. 

 

Observa-se que o relatório final do inquérito policial 

militar (DVD de fl. 1554 do inquérito civil), em sua fl. 33, chegou a 

definir como “de grande importância” os valores arrecadados em 

Santa Maria com taxas (e multas) relativas à atuação dos bombeiros, 
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arrematando com a seguinte frase (que bem espelha a “filosofia” do 

deturpado uso do software): “Um valor considerável que, ao que se 

deduz, jamais seria alcançados não fosse a agilidade do SIGPI”. 

Tudo isso confirmado, em números específicos da 

Cidade de Santa Maria, pelos dados já mencionados no item 07 desta 

petição (notadamente parte final). 

Ou seja, o SIGPI é, acima de tudo, um ótimo negócio, 

ainda que nos deixe, todos, em preocupante grau de insegurança em 

termos de prevenção contra incêndios ! 

 

 

II. DO PREJUÍZO AO ERÁRIO  

 

18. Dispõe o artigo 10 da Lei nº 8429/1992:  

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa 
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta lei ... 

 

Como ficou claro ao longo da explanação até aqui feita, 

o PPCI da boate Kiss, que deveria ter obedecido ao procedimento 

previsto na Portaria nº 064/EMBM/99 (exceção contida no art. 1º, 

parágrafo único, da Portaria nº 138/BM/EMBM/02), foi gerado e teve a 

validade renovada no âmbito do SIGPI, software que reduziu todo e 

qualquer plano de prevenção contra incêndios a menos que um Plano 

Simplificado de Prevenção Contra Incêndio (PSPCI); tal 

“procedimento”, basicamente, acabou por ensejar a dispensa de 

confecção de projeto com plantas e memoriais por profissional 

habilitado e também de prévia frequência a “Treinamento de 

Prevenção e Combate a Incêndios – TPCI” (curso destinado a 
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capacitar pessoas para “atender rapidamente e com técnica, os 

princípios de incêndios de forma a extingui-los ou mesmo diminuir 

sua propagação e danos até a chegada do socorro especializado”  - 

art. 1º, § 1º, da Resolução Técnica nº 014/BM-CCB/2009). 

E essa redução procedimental e inexigência de 

treinamento era sistemática não só conhecida, mas determinada e 

mantida por quem comandou o 4º CRB a partir do protocolo inicial do 

PPCI da empresa Santo Entretenimentos Ltda. (razão social da casa 

noturna), ocorrido em 26/06/2009 (fl. 905 do inquérito civil), o 

demandado MOISÉS (o demandado ALTAIR não mais exercia a função 

de confiança desde janeiro de 2009, daí não poder ser 

responsabilizado pelo presente fundamento jurídico – lesão ao erário); 

igualmente podem a redução procedimental e inexigência de 

treinamento ser vinculadas a quem, como Chefe da Seção de 

Prevenção de Incêndio dessa fração dos bombeiros, assinou os dois 

Alvarás dos Sistemas de Prevenção e Proteção Contra Incêndio da 

casa noturna, os demandados DANIEL em 28/08/2009 (fl. 292 do 

inquérito civil) e ALEX em 11/08/2011 (fl. 280 do inquérito civil). 

A “tragédia de Santa Maria”, como ficou conhecido o 

sinistro ocorrido na boate Kiss em 27/01/2013, gerará por certo lesão 

ao erário estadual, em termos de perda patrimonial decorrente do 

dispêndio de recursos para indenizações às famílias das vítimas fatais 

e às vítimas sobreviventes. Nesse sentido, é de referir que já está em 

curso ação indenizatória tendo o Estado do Rio Grande do Sul como 

réu, ação nº 027/1130004136-6, junto à 1ª Vara Cível Especializada 

em Fazenda Pública de Santa Maria (extrato informativo de despacho 

integralizando o polo passivo da demanda nas fls. 1051 e 1052 do 

inquérito civil). 

Como cediço, o art. 37, § 6º, da Constituição da 

República dispõe que “As pessoas jurídicas de direito público ... 
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responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros”. 

Tanto a comissão de aplicar a deturpada sistemática 

decorrente do uso do SIGPI, em detrimento de diretrizes legais e 

normativas estaduais e municipais vigentes, no processo 

administrativo de PPCI, como as omissões na exigência do 

treinamento de pessoal da boate Kiss para prevenção e combate a 

incêndio e na realização, em tempo oportuno, de inspeção já 

solicitada e que resultaria em glosa de situações existentes na casa 

noturna, a causar e potencializar riscos a pessoas em caso de fogo, 

estão diretamente relacionadas ao evento que serve de objeto da 

ação indenizatória. 

E são, como especificado no item ‘14’, condutas 

atribuíveis aos demandados MOISÉS, DANIEL e ALEX, como 

Comandante do 4º CRB e Chefes da Seção de Prevenção de Incêndio, 

respectivamente. 

É possível, portanto, antever sem maior dificuldade a 

recém aludida lesão ao erário e perda patrimonial em desfavor do 

Estado do Rio Grande do Sul, já que o 4º CRB integra o Corpo de 

Bombeiros da Brigada Militar estadual. 

E, veja-se, o montante total das indenizações é 

extraordinário, difícil até de dimensionar presentemente, tendo-se em 

consideração que são 242 (duzentas e quarenta e duas) vítimas 

fatais, além de outras centenas de sobreviventes (mais de 600 

jovens). 

 

Destarte, as condutas dos requeridos MOISÉS, DANIEL e 

ALEX caracterizam atos de improbidade administrativa que importam 

lesão ao erário, previsto no artigo 10, caput, da Lei nº 8429/1992. 
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III. DO ATENTADO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

19. A própria Constituição Federal impõe à 

Administração Pública e, por consectário, àqueles que a ela 

pertencem, o respeito a alguns princípios que a devem nortear, nessa 

ordem: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (art. 37, caput). O legislador ordinário seguiu o mesmo 

caminho, ao estabelecer no artigo 4º da Lei nº 8429/1992 que os 

agentes públicos são obrigados a velar pela estrita observância dos 

quatro primeiros desses princípios.  

Já no art. 11 da lei mencionada, tachou de ímprobas as 

condutas que atentem contra esses deveres, in verbis: 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 

 
Inciso I – praticar ato visando fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto na regra de 
competência.(grifo nosso) 

 

No caso em tela, a conduta de todos os quatro 

demandados, uns enquanto Comandantes do 4º CRB (ALTAIR e 

MOISÉS), outros como Chefes da Seção de Prevenção de Incêndio 

dessa fração de bombeiros (DANIEL e ALEX), atentaram contra o 

princípio basilar da administração pública, de legalidade, bem como, 

relativamente à sociedade santamariense, ao princípio da moralidade 

e ao dever de honestidade. 

Isso porque, consoante já dito, restou demonstrado 

que, desde início de novembro de 2007, eles passaram a usar na 

confecção de PPCIs, deturpadamente (como “procedimento” 
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obrigatório e exclusivo, e não apenas como ferramenta auxiliar de 

gestão, de acordo com o explanado no item ‘10’, mas à margem da 

legislação), o software SIGPI, em quase que plena preterição dos 

ditames legislativos e normativos aplicáveis à prevenção de 

incêndios, notadamente a Portaria nº 064/EMBM/99 do Comandante-

Geral da Brigada Militar (que decorre da Lei Estadual nº 10987/1997 e 

dos Decretos nos 37380/1997 e 38273/1998) e a Lei Municipal nº 

3301/1991 de Santa Maria; houve também dispensa de exigências de 

confecção de projeto com plantas e memoriais por profissional 

habilitado, de frequência a “Treinamento de Prevenção e Combate a 

Incêndios – TPCI”, curso destinado a capacitar pessoas para “atender 

rapidamente e com técnica, os princípios de incêndios de forma a 

extingui-los ou mesmo diminuir sua propagação e danos até a 

chegada do socorro especializado”, e de cumprimento da lei 

municipal, cuja observância era determinada pela própria 

normatização estadual do assunto (art. 7º, § 1º, da Portaria nº 

064/EMBM/99. 

 

Sobre o princípio da legalidade, ensinava-nos o saudoso 

HELY LOPES MEIRELLES12:  

 

"A legalidade, como princípio de administração (CF, 
art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda 
sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às 
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, 
sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.  

"A eficácia de toda atividade administrativa está 
condicionada ao atendimento da lei. 

"Na Administração Pública não há liberdade nem 
vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito 
fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 
permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

                                                           
12 Direito Administrativo Brasileiro, 20ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 1995, págs. 
82/83. 
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‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve 
fazer assim’." 

 

Dessarte, em tendo havido ofensa/atentado ao princípio 

e ao dever de legalidade, fica caracterizada a prática de ato de 

improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública, previsto no artigo 11, caput, da Lei nº 

8429/1992.  

 

Acerca do princípio da moralidade, LÚCIA VALLE 

FIGUEIREDO13 leciona que:  

 

“... o princípio da moralidade vai corresponder ao 
conjunto de regras de conduta da Administração que, em 
determinado ordenamento jurídico são consideradas os standards 
comportamentais que a sociedade deseja e espera.” 

 

O princípio da moralidade determina à Administração 

Pública, aos administrados que com ela se relacionam e aos seus 

próprios integrantes, administradores ou não, o respeito aos padrões 

de ética e de honestidade, ditados tanto pela moral jurídica interna da 

própria Administração Pública, como pelo senso de moralidade 

pública comum, ou seja, os standards comportamentais que a 

sociedade deseja, correspondentes ao anseio popular de ética na 

Administração Pública, para o atingimento do bem comum.  

O dever de honestidade e o princípio da moralidade 

administrativa apresentam vários pontos em comum, praticamente se 

confundindo um com o outro14.  

Ora, o fato de os quatro demandados, por conta 

própria, deixarem de lado a legislação e a normatização aplicáveis a 

                                                           
13 Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 1994, pág. 45. 
 
14 A propósito, ver MARCELO FIGUEIREDO, in Probidade Administrativa, Malheiros Editores, 
São Paulo, 1995, pág. 61. 
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PPCIs em toda a cidade, flexibilizando regras cogentes relativas à 

prevenção de incêndios e, com isso, fragilizando a segurança das 

edificações e das pessoas que nelas ingressam e permanecem, não 

está de acordo nem com as regras internas de boa administração, 

nem com os standards comportamentais éticos exigidos pela 

sociedade; além disso, houve desonestidade em ocultar da 

comunidade esse modo de proceder, que a desguarnecia, sem 

possibilidade de os cidadãos que foram postos a risco nesses anos 

todos de uso deturpado do software SIGPI opinarem e manifestarem 

oposição a essa estultice; e a desonestidade descrita, em maior ou 

menor grau, teve repercussão na morte de 242 (duzentos e quarenta 

e duas) pessoas e na de centenas de outras que restaram com lesões 

corporais e psicológicas, muitas delas sequeladas permanentemente. 

 

Foram condutas, portanto, que feriram a boa 

administração e a ética no trato da coisa pública, implicando ofensa 

ao princípio da moralidade e ao dever de honestidade.  

 

Igualmente a conduta dos quatro requeridos não foi leal 

em especial ao Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que a atitude 

relapsa quanto à preterição de exigências legais que diziam respeito 

à segurança e à vida da população, em prol de mera arrecadação 

para o Corpo de Bombeiros, acaba agora por comprometer não só a 

imagem do ente federativo perante a sociedade local, estadual, 

nacional e mundial, mas também implicá-lo em uma indenização cujo 

montante será imenso, difícil até de quantificar aprioristicamente.  

 

 

IV. DA CONSEQUÊNCIA DOS ATOS ILÍCITOS E DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 
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20. Como estão comprovados os atos de improbidade 

praticados pelos requeridos, deve haver a aplicação das penas 

anunciadas no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, e no art. 12, incs. 

II e III, da Lei nº 8429/1992, alhures comentadas especificamente. 

Estas punições são absolutamente necessárias, 

principalmente em um momento que se busca o resgate da seriedade 

no trato da coisa pública, que se busca a probidade administrativa.  

 

Detectados os atos de improbidade, o Ministério Público 

cumpriu seu dever de defensor da ordem jurídica, do patrimônio 

público, da moralidade administrativa e interesses difusos da 

população, trazendo-o à apreciação da Justiça. Resta, agora, ao Poder 

Judiciário aplicar a normação que rege a matéria. 

O país quer caminhar para um novo tempo, em que 

impere, verdadeiramente, o Estado de Direito, o respeito à lei, a 

moralidade e a honestidade na atividade pública. A punição dos 

responsáveis por atos de improbidade, além de seu conteúdo inato, 

também encarna exemplo, para que futuros ocupantes de cargos, 

empregos e funções públicos remunerados, como os ocupados pelos 

demandados, não repitam conduta similar, com manifesto 

conhecimento da ilicitude inerente. 

 

V. DO PEDIDO: 

 

21. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 

 

21.1) o recebimento da petição inicial e seu 

processamento sob o rito ordinário; 
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21.2) a notificação dos demandados, os que estão na 

ativa nos endereços profissionais e o que já passou à reserva 

remunerada nos endereços particulares, endereços esses todos ao 

início referidos, para, querendo, apresentarem manifestação por 

escrito, no prazo de quinze dias15; 

 

21.3) a notificação do Poder Executivo estadual, na 

pessoa de seu representante legal, para os fins do artigo 17, § 3º, da 

Lei nº 8.429/9216; 

 

21.4) posteriormente ao recebimento da petição inicial, 

a citação dos requeridos nos endereços indicados para, querendo, 

contestarem o pedido no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;  

 

21.5) a produção de provas, consistentes em 

depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas abaixo 

arroladas (sem prejuízo de indicação de outras, no momento 

processual oportuno) e juntada de novos documentos que, 

eventualmente, se mostrarem relevantes;  

 

20.6) por fim, a condenação dos demandados MOISÉS, 

DANIEL e ALEX nas sanções previstas no art. 12, incs. II e III, em razão 

da prática de atos de improbidade administrativa que causarão perda 

patrimonial ao erário, previstos no art. 10, e, ainda, dos quatro 

demandados nas sanções do art. 12, inc. III, pois atentaram contra os 

princípios da administração pública descritos no art. 11, todos da Lei 

nº 8429/1992. 

 

                                                           
15 Conforme art. 17, § 7º, da Lei nº 8429/1992, incluído pela Medida Provisória nº 2225-45, de 
04/09/2001. 
16 Redação dada pela Lei nº 9366/1996. 
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Valor da causa: o de alçada. 

 

 

Santa Maria, 15 de julho de 2013. 

 

 

 

Maurício Trevisan,   Ivanise Jann de Jesus, 

2º Prom. de Just. Especializado. Promotora de Justiça designada. 

 

 

Rol de testemunhas (sem prejuízo de complementação em momento 

oportuno): 

 

1. CARLOS ALBERTO TORMES (depoimentos nas fls. 1299 e 1300, e 

3254 a 3256, ambas as referências ao inquérito policial), empresário, 

residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 958, Bairro Santa Terezinha 

II, Cruz Alta, RS, com local de trabalho na empresa Preventec – 

Tecnologia em Prevenção Contra Incêndio Ltda., situada na Av. Pará, 

nº 711, Bairro Navegantes, Porto Alegre, RS, fones (55) 3322-6543, 

(51) 3275-5555 e (51) 9978-3942. 

 

2. JOSY MARIA GASPAR ENDERLE (depoimentos de fls. 2750 a 2753, e 

5481 a 5484, ambas as referências ao inquérito policial), engenheira 

mecânica, residente e com local de trabalho na Rua das Açucenas, nº 

139, Bairro Patronato, onde funciona a empresa Marca Engenharia, 

em Santa Maria, fones (55) 3027-5701 e 8402-5961. 

 

3. ELIZABETH TRINDADE MOREIRA (depoimento nas fls. 1734 a 1739 

do inquérito policial militar), engenheira civil, residente na Rua 
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Marechal Floriano Peixoto, nº 1408, ap. 403, local de trabalho na 

Inspetoria do CREA-RS, na Av. Borges de Medeiros, nº 1830, ambos 

em Santa Maria, fones (55) 9158-6246, 9167-4754, 3222-7366 e 

3222-7721. 

 

4. PAULO ROBERTO LOCATELLI GANDIN, policial militar (bombeiro), ex-

Comandante do 8º Comando Regional de Bombeiros, em Canoas (fls. 

1607 e 1608 do inquérito civil), atual Subchefe da Defesa Civil 

estadual, Casa Militar do Estado do Rio Grande do Sul, junto ao 

Palácio Piratini, em Porto Alegre. 

 

5. JOSÉ CARLOS SALLET DE ALMEIDA E SILVA, policial militar 

(bombeiro), lotado no 4º Comando Regional de Bombeiros, em Santa 

Maria. 

 

6. CLAUDIOMIRO BORGES TRINDADE, policial militar (bombeiro), 

lotado no 4º Comando Regional de Bombeiros, em Santa Maria. 

 

7. VÁGNER GUIMARÃES COELHO, policial militar (bombeiro), lotado no 

4º Comando Regional de Bombeiros, em Santa Maria. 

 

8. ADÃO DUARTE PRESTES, policial militar (bombeiro), lotado no 4º 

Comando Regional de Bombeiros, em Santa Maria. 

 

9. CLEITON THOMASI DA CRUZ, policial militar (bombeiro), lotado no 

4º Comando Regional de Bombeiros, em Santa Maria. 

 

10. MÁRCIO FARIAS, policial militar (bombeiro), Comandante da fração 

do Corpo de Bombeiros em São Gabriel. 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA MARIA 

11. VILMAR SILVA DO NASCIMENTO, policial militar (bombeiro), lotado 

na fração do Corpo de Bombeiros de Cruz Alta. 

 

12. CARLOS ALBERTO CARVALHO MACIEL, policial militar (bombeiro), 

lotado no 7º Comando Regional de Bombeiros, em Passo Fundo. 

 

13. DAN CARLOS DOS ANJOS NUNES, policial militar (bombeiro), lotado 

no 1º Comando Regional de Bombeiros, em Porto Alegre. 


