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Relatório: 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado para investigar 

expedição de alvarás (de localização, funcionamento e prevenção 

contra incêndio) à boate Kiss, sem que atendesse os pressupostos da 

Lei Municipal nº 3301/1991, decorrência da chamada “tragédia de 

Santa Maria”, na qual, devido a fogo ateado em uma espuma que 

revestia parte do teto da casa noturna e respectiva fumaça tóxica, 

242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram lesionadas e/ou 

sofreram asfixia por inalação de fumaça. 

A instauração deu-se três dias após o fato, com o fim de 

apurar a atuação do poder público (municipal e estadual), 

averiguando possíveis ilegalidades na expedição dos alvarás (a boate 

tinha alvará de localização vigente e Alvará dos Sistemas de 

Prevenção e Proteção Contra Incêndio vencido desde agosto de 

2012). 

Diversas diligências foram de pronto determinadas e 

cumpridas (fl. 23, 203 e seguintes, do inquérito civil); além disso, a 

legislação estadual e municipal referente à prevenção contra 

incêndios foi juntada (fl. 24 e seguintes), bem como normativas 

(portarias e resoluções) expedidas pelo Comando-Geral da Brigada 

Militar e Comando do Corpo de Bombeiros, bem assim texto de norma 

técnica referentes ao tema (fl. 114 e 115). 
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Também constam no expediente: relatório técnico 

elaborado por comissão especial do CREA-RS, cópia de termo de 

ajustamento de conduta realizado no inquérito civil nº 145/2009, que 

tinha por objeto poluição sonora e visou ao isolamento acústico do 

local, projetos referentes a esse isolamento, diversas notícias 

veiculadas na mídia, trabalhos acadêmicos sobre o SIGPI entregues 

por representação do Comando do Corpo de Bombeiros à 

Administração Superior do Ministério Público (CD/DVD fl. 416 do 

inquérito civil), cópia integral digitalizada do inquérito policial nº 

94/2013, laudo pericial do Instituto Geral de Perícias produzido para 

tal investigação policial (fl. 1620 e seguintes), cópia integral 

digitalizada de inquérito policial militar confeccionado sobre o mesmo 

caso. 

Novas diligências foram determinadas e cumpridas (fl. 

852 e seguintes), despachos ordenatórios do expediente foram 

exarados (fls. 866 e seguintes, 1019 e 1033). 

No total, foram ouvidos pelo Ministério Público 26 (vinte 

e seis) policiais militares bombeiros, 07 (sete) servidores da prefeitura 

municipal de Santa Maria (dentre as quais o Prefeito) e outras 03 

(três) pessoas. 

Registra-se, ainda, que o Ministério Público, nas 

pessoas dos signatários, esteve presente em diversas reuniões da 

comissão mista criada na Câmara de Vereadores de Santa Maria para 

revisão da legislação e de procedimentos relacionados à prevenção 

de incêndios, em que participavam(ram) vereadores, servidores 

públicos municipais e bombeiros do 4º CRB. 

 

Fundamentação: 

 

Cabe, neste momento, colhida a prova que se entendeu 
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necessária para pleno esclarecimento da situação relativa ao objeto 

do inquérito civil, definir o desfecho a ser dado. 

O decurso da investigação mostrou que o procedimento 

administrativo que resultou na “...expedição de alvarás (de 

localização, funcionamento e de prevenção contra incêndio) à Boate 

Kiss, sem que esta atendesse os pressupostos da Lei Municipal nº 

3.301/1991” (expressão contida na portaria de instauração – fls. 02 e 

03) não foi exclusivo para esse estabelecimento, e sim decorreu de 

sistemática que era praticada na generalidade de casos similares nos 

limites territoriais de Santa Maria desde, no mínimo, os anos de 2006 

(no tocante ao Município1) e 2007 (no Corpo de Bombeiros2). 

Por isso, é necessário aferir se, em algum desses 

âmbitos, houve condutas de funcionários públicos que possam ser 

consideradas ímprobas, frente aos ditames da Constituição da 

República e, mais especificamente, da Lei nº 8429/1992. 

 

No âmbito do Município, é inegável que houve falha 

administrativa, pois procedimentos internos de dois diferentes 

setores3, aplicando dois diferentes diplomas legais4, resultaram em 

pronunciamentos antagônicos, um deles (cronologicamente 

precedente) glosando pedido de autorização para obras no prédio 

onde já funcionava (irregularmente) a boate Kiss5 – e, portanto, 

vedando a realização de obras internas de modo legítimo, o que por si 

                                                           
1 Cujo Prefeito, à época, editou o Decreto Executivo Municipal nº 32, de 22/02/2006. 
2 Aliás, registre-se que, neste âmbito – Corpo de Bombeiros –, o modo de proceder, 
decorrente da utilização do software SIGPI deturpando a sistemática legal do processo 
administrativo de PPCI, grassava em quase todo o Estado do Rio Grande do Sul, até a 
“tragédia de Santa Maria”. 
3 Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana, por sua Superintendência de Análise de 
Projetos e Vistorias, e Secretaria de Finanças, setor de Cadastro Imobiliário. 
4 Código de Obras e Edificações do Município de Santa Maria - Lei Complementar nº 70, de 
04/11/2009 (que reprisa, no mesmo assunto, ditames da anterior lei equivalente, Lei 
Complementar nº 32/2005); e Decreto Executivo Municipal nº 32/2006. 
5 A Superintendência de Análise de Projetos e Vistorias da Secretaria de Controle e 
Mobilidade Urbana, por duas vezes, negou autorização porque o projeto técnico desatendia o 
Código de Obras em vários aspectos. 
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só implicava afirmação administrativa de ilegitimidade como um todo 

do funcionamento da casa noturna –, outro deferindo pedido de 

expedição de alvará de localização, mesmo presente aquela situação 

de ilegitimidade, que não chegou ao conhecimento nem foi checada 

por este setor. 

Por isso é que a casa noturna pôde funcionar em 

situação aparentemente regular junto à municipalidade. 

No entanto, não se pode daí extrair improbidade 

administrativa de servidores municipais, por mais que seja imperioso 

reconhecer que práticas administrativas precisem ser mudadas. 

Os servidores municipais dos dois setores envolvidos na 

situação agiram baseados na legislação municipal que a cada qual 

cabia aplicar; não se intercomunicaram porque nem o Código de 

Obras do Município de Santa Maria determina que o setor que o 

analisa comunique a outros setores a denegação de autorizações de 

obras prediais, nem o Decreto Executivo Municipal nº 32/2006 prevê 

a necessidade de conferência da situação da edificação onde ocorrerá 

a atividade a ser permitida pelo alvará de localização.  

É bem verdade que o artigo 3º, § 9º, do Decreto 

Executivo Municipal nº 32/2006 dispõe que, “Para a concessão das 

respectivas licenças municipais será observado, obrigatoriamente, o 

atendimento das legislações pertinentes”, mas é também certo que, 

imediatamente em sequência, especifica “o Código de Posturas, a Lei 

de Uso e Ocupação do Solo, o Plano Diretor e as Leis Ambientais e 

Sanitárias”, razão pela qual não seria razoável exigir que funcionários 

sem profundo conhecimento jurídico e da legislação municipal como 

um todo estivessem em condições de perscrutar exaustivamente 

outros tantos textos legais que imaginassem enquadrar-se no 

conceito amplo e impreciso de “legislações pertinentes”. 

Cabe aqui evocar frase do atual Vereador Werner 
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Rempel – o qual, à época da confecção do aludido decreto (2006), 

era, além de Vice-Prefeito (gestão 2005/2008), Secretário de 

Município de Finanças (tendo sido, em grande parte daquela gestão 

administrativa municipal, Secretário-Geral de Governo, cargo 

encarregado, como dito por ele próprio, de “superintender” as 

secretarias municipais todas) –, após explicar o contexto e a ideia que 

permearam a produção do texto normativo: 

 

“...analisando a questão ‘com os olhos de hoje’ (ou 
seja, levando em conta o que aconteceu na boate Kiss), reconhece 
que seria importante que a normatização referente ao alvará de 
localização incluísse remissão à conferência da situação predial, 
‘foi o que a vida nos ensinou’”. 

 

Assim, a aplicação estanque, sem interface, dos dois 

textos normativos, Código de Obras e Edificações do Município de 

Santa Maria, pela Superintendência de Análise de Projetos e Vistorias 

da Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana, e Decreto Executivo 

Municipal nº 32/2006, pelo setor de Cadastro Imobiliário da Secretaria 

de Finanças, decorreu da adoção de procedimentos administrativos 

tidos pelos servidores públicos, ao longo dos anos, como adequados à 

legislação, ou simplesmente legais; isto é, agiram eles sem dolo de 

afronta a ditames legais, ou mesmo culpa, vetores que norteiam a 

conclusão por conduta ímproba ou não, de quem quer que fosse. 

 

Questão que igualmente merece ser referida é (ou era) 

a interpretação dada tanto pela municipalidade6, como pelo próprio 

Corpo de Bombeiros, por seu 4º CRB7, de que a concessão do Alvará 

                                                           
6 Nesse sentido, as manifestações escritas em nome do ente federativo nestes autos, 
aludindo tanto à legislação estadual, como especificando o Decreto Executivo Municipal nº 
32/2006, art. 8º, e a própria Lei Municipal nº 3301/1991, embora destacando que esta é 
anterior àquela legislação; também menção feita pessoalmente pelo Prefeito, ao ser 
inquirido. 
7 Merece referência, aqui, o Of. nº 213/B1/4CRB/2013, enviado pelo atual Comandante do 4º 
CRB (fls. 896 e 897 do inquérito civil), em resposta a requisição ministerial, missiva na qual 
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dos Sistemas de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – que era 

prévia à expedição do alvará municipal de localização e até constituía 

requisito desta – englobaria todas as questões atinentes ao tema 

“prevenção contra incêndios”, incluindo a análise dos itens da 

chamada “prevenção passiva”, ligada às questões prediais. Por isso é 

que, aportando o Alvará dos Sistemas de Prevenção e Proteção 

Contra Incêndio no procedimento administrativo tendente à obtenção 

do alvará municipal de localização, toda e qualquer situação 

relacionada à prevenção contra incêndio (ativa ou passiva) era dada 

como superada, ou seja, não ensejava mais questionamentos no 

âmbito do Município. 

 

Para que não passe sem referência – já que tem sido 

muito abordada possível responsabilidade pessoal do Prefeito 

relativamente à “tragédia de Santa Maria” –, a edição e coexistência 

de diplomas legais que aparentemente não se integravam (ao menos 

não com a desejável e necessária clareza), a par de não constituírem 

por si mesmas condutas configuradoras de improbidade 

administrativa, não podem ser atribuídas ao atual primeiro 

mandatário municipal. 

Isso porque o Decreto Executivo Municipal nº 32/2006, 

que regra a expedição do alvará de localização (tal como feito no 

caso da boate Kiss), como indica o ano que está na própria 

identificação do diploma legal, é de gestão administrativa anterior ao 

primeiro mandato do atual chefe do Poder Executivo (que começou a 

governar a cidade em 2009). E o Código de Obras do Município de 

Santa Maria, embora seja lei complementar municipal editada em 

2009, é, em seu Título I, denominado “Da Circulação e Sistemas de 

                                                                                                                                                                          
consta textualmente: “...informamos que o Corpo de Bombeiros analisavam e analisam (sic), 
além dos sistemas de prevenção e proteção contra incêndio, questões prediais envolvendo a 
NBR 9077.” 
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Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio”, uma reprodução senão 

fiel, muito aproximada do Título I, designado “Da Circulação e 

Sistemas De Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio”, do 

antecedente Código de Obras, a Lei Complementar Municipal nº 

32/2005; portanto, a disciplina do assunto “prevenção a incêndio” 

também não é inovação trazida pelo atual alcaide. 

 

Outro aspecto no qual a municipalidade também falhou, 

em seu procedimento, foi no tocante às providências adotadas em 

termos de exercício de poder de polícia administrativo, bem antes do 

sinistro e sem relação próxima ou até remota com ele, no decorrer do 

ano de 2009 e no início de 2010, época em que constatado que a 

boate Kiss8 funcionava sem alvará de localização. 

Os documentos de fls. 831 a 845, 846 a 851 (estes 

todos f. e v.), e fl. 753, mostram que, em 2009, em 01 de agosto, foi 

lavrada uma “notificação”, de nº 102 (para efeito externo) ou 1701 

(para efeito interno na municipalidade), na qual constatado, dentre 

outras irregularidades, que o estabelecimento funcionava “sem a 

licença do poder público” (leia-se, alvará de localização) e evocava o 

notificado a “apresentar alvará de localização” em 05 dias e a “cessar 

as atividades até total regularização (imediatamente)”; depois, 

detectada em 30/08/2009 a permanência das atividades da casa 

noturna, foi lavrado o auto de infração nº 03816803, com imposição 

de multa de R$97,62; em 03/10/2009, mais uma constatação de 

funcionamento da boate e nova autuação de infração, nº 03829403, 

com outra multa, de R$390,48; aí houve deliberação administrativa 

                                                           
8 Cujo quadro social e administração eram totalmente diferentes do existente ao tempo do 
fogo, conforme contrato social e alteração de fls. 79 a 86 do inquérito policial, juntado em 
meio digital no CD/DVD de fl. 857 do inquérito civil, mostrando que, até julho de 2010, 
formalmente os sócios da pessoa jurídica eram Alexandre Silva da Costa (que assinou a 
maior parte das notificações municipais e o próprio termo de embargo), Cíntia Flores Mutti e 
Élton Cristiano Uroda. 
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por embargo, expedindo-se notificação para que o responsável 

encerrasse imediatamente as atividades; não obstante, em 05, 13 e 

19/12/2009 e 10/01/2010 detectou-se que a atividade continuava e 

lavraram-se os autos de infração nos 04040003, 04231703, 04322603 

e 04868303, com multas de R$1952,40 (o primeiro) e R$3904,80 (os 

três últimos). 

Esse contexto todo demonstra acentuada inadequação 

no exercício de poder de polícia administrativo. Isso porque a 

legislação municipal era clara, ao dispor, no art. 197 da Lei 

Complementar nº 32/20059 (Código de Posturas vigente à época), que 

“Será fechado todo o estabelecimento que exercer atividades sem a 

necessária licença”; a par de diversas autuações de infração com 

imposição de mera penalidade pecuniária, houve deliberação por 

embargo de atividade, porém esse embargo não foi efetivamente 

implementado, cingindo-se o então Secretário de Município de 

Controle e Mobilidade Urbana Sérgio Renato de Medeiros a “notificar” 

o representante legal da boate Kiss para encerrar a atividade; pior, 

sendo atestado por fiscais mais quatro vezes após a “notificação” do 

“embargo”, nem mesmo frente a isso houve adoção de providências 

tendentes ao fechamento da casa noturna. 

Não passa despercebido, ainda, que o próprio texto 

contido no formulário de “embargo de atividade” (fl. 848 do inquérito 

civil) é refratário ao exercício efetivo do poder de polícia 

administrativo, pois contém a seguinte advertência: “O 

descumprimento desta Notificação acarretará em (sic) Multa, além do 

Ajuizamento de Ação Judicial”. Ora, se já era inadequado embargar 

atividade e atribuir ao talante do embargado a cessação dela, mais 

ainda é advertir que o desatendimento resultaria em ação judicial, e 

                                                           
9 No particular, registra-se que o Decreto Executivo Municipal nº 32/2006, em seu art. 16, 
alude a “poderá”, mas essa relativização é descabida, tendo-se em conta a inferior 
hierarquia de decreto em relação a texto de lei. 
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não em providências administrativas fáticas para impedimento de 

funcionamento do negócio. 

Contudo, igualmente aqui não se dispõe de qualquer 

dado objetivo, concreto, de dolo (deliberada intenção no 

descumprimento da legislação) de qualquer servidor público. É de 

notório conhecimento que as estruturas através das quais os poderes 

executivos, em especial nos Municípios, exercem poder de polícia 

administrativo são refratárias à adoção de medidas de coerção 

drásticas, do ponto de vista fático, como fechamento e lacração de 

estabelecimentos de quaisquer naturezas; assim acontece seja por 

desinformação a respeito desse poder, ou por receio de contestação 

judicial pelos atingidos e suposta responsabilização do funcionário 

público por abuso de autoridade (em sentido amplo). Isso é que 

acaba resultando em advertências como a recém transcrita, ou 

disposições normativas repassando a atribuição e o respectivo ônus a 

outros órgãos públicos, a exemplo do art. 17, § 4º, do Decreto 

Executivo Municipal nº 32/200610 ou do art. 8º, § 2º, da Portaria nº 

064/EMBM/9911 (os quais serão, por suas 

inconstitucionalidades/ilegalidades, objeto de atenção ao final deste 

despacho). 

Ademais, ainda que por via oblíqua, na prática tais 

autuações – que diziam respeito ao funcionamento da boate Kiss sem 

alvará de localização – acabaram por motivar os então representantes 

da casa noturna a buscarem junto à municipalidade a adequação das 

atividades, do ponto de vista de uso econômico, já que passaram eles 

a gestionar alvará sanitário e licença ambiental, os quais foram 

                                                           
10 “O órgão que cassou o Alvará de Localização, obrigatoriamente, oferecerá denúncia ao 
Ministério Público, caso haja desrespeito a medida cautelar administrativa por parte do 
estabelecimento e este persista no prosseguimento das atividades.” 
11 “Na reincidência, pelo mesmo motivo, após a terceira multa, será oficiado à Promotoria de 
Justiça da respectiva Comarca, comunicando o fato e remetendo em anexo, cópia do 
Relatório Técnico de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e outros documentos julgados 
necessários.” 
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expedidos em início de 2010 e compuseram o contexto da expedição 

do alvará de localização. 

Por tudo o que foi até aqui analisado é que, no tocante 

a servidores públicos municipais, o inquérito civil é de ser arquivado, 

por não haver condutas enquadráveis como improbidade 

administrativa. 

Porém, é impositiva a expedição de recomendação ao 

ente federativo local, para adequação dos procedimentos 

administrativos que se apontou como falhos. 

 

Diferente do modo de proceder dos servidores públicos 

municipais é a situação de funcionários públicos estaduais, 

integrantes do Corpo de Bombeiros, especificamente aqueles de 

escalões com poder decisório para que se implantasse e consolidasse, 

em Santa Maria, o deturpado uso do software SIGPI, de modo a 

afastar em grande parte a aplicação da normatividade estadual e na 

íntegra a legislação municipal atinente a prevenção e proteção contra 

incêndios; desse uso deturpado resultaram diretamente os Alvarás 

dos Sistemas de Prevenção e Proteção Contra Incêndio da boate Kiss 

e, bem além disso, de todas as edificações de Santa Maria que 

encaminharam PPCIs e obtiveram esses alvarás desde o final do ano 

de 2007, quando iniciada a utilização do software na cidade). 

De fato, a utilização do SIGPI deu-se em direto 

detrimento de importantes diretrizes normativas e exigências 

estaduais então e ainda vigentes, principalmente a Portaria nº 

064/EMBM/99 e as Resoluções 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); além disso, a 

Lei Complementar Municipal nº 3301/1991 foi solenemente ignorada, 
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já que o software SIGPI não admite (até hoje!) inserção de outras 

normas e diretrizes técnicas que não as estabelecidas pela legislação 

estadual. 

E esse descumprimento da legalidade, princípio 

constitucional a ser obedecido com prioridade pelos órgãos da 

Administração Pública, foi deliberado (o princípio foi dolosamente 

descumprido), em benefício de outros supostos valores, em especial o 

literal “valor” da arrecadação de taxas, e em detrimento da 

segurança das pessoas e seus patrimônios. 

Daí, sim, decorre improbidade administrativa, por 

atuação deliberadamente descumpridora da legislação, desvirtuada 

e, portanto, reprovável dos funcionários públicos que detinham poder 

de mando sobre a situação, os Comandantes do 4º CRB e os Chefes 

da respectiva Seção de Prevenção de Incêndio. 

Porém, várias pessoas e sob diversos “títulos” 

exerceram essas funções de confiança desde 01/11/2007 (data a 

partir da qual passaram a ser praticadas as condutas ímprobas). 

Entende-se – e adiante se verá a razão – somente 

poderem ser responsabilizados por improbidade administrativa os 

“titulares” de tais funções, a saber, ALTAIR DE FREITAS CUNHA e 

MOISÉS DA SILVA FUCHS, enquanto Comandantes do 4º CRB, e 

DANIEL DA SILVA ADRIANO e ALEX DA ROCHA CAMILLO, como Chefes 

da Seção de Prevenção de Incêndio daquela fração de bombeiros. 

para estes, o deslinde do inquérito civil é o ajuizamento de ação civil 

pública para aquela responsabilização. 

Diversa a situação dos demais. RENATO GABRIEL 

JUNGES exerceu interinamente a função de confiança 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” 
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da Seção de Prevenção de Incêndios (SPI) em curtos períodos de 

ausências eventuais dos então titulares e demandados DANIEL e 

ALEX, ou em transição entre a saída daquele e assunção deste (caso 

de MÁRCIO)12. 

Quanto à situação de tais bombeiros, ainda que efetivos 

exercentes das funções de Comandante do 4º CRB e Chefe da Seção 

de Prevenção de Incêndio, não se pode ignorar o disposto no art. 23 

da Lei Complementar Estadual nº 10990/1997 (Estatuto dos 

Servidores da Brigada Militar), mais especificamente os §§ 1º e 2º13, 

que tratam das designações para substituições temporárias. Como 

indiretamente mencionaram vários dos bombeiros inquiridos no 

inquérito civil, essas substituições, entre oficiais, não seguem o 

critério da confiança aplicável às designações “permanentes” para os 

mesmos postos; são feitas, considerada a hierarquia dos postos 

exercidos e os respectivos “candidatos”, com base na antiguidade. 

Por isso, não se tem como possível dizer que, para as 

situações de interinidade (caso de RENATO GABRIEL) ou “responder 

pela chefia” (GÉRSON, PAULO JÚNIOR, MÁRCIO e JOSÉ CARLOS), 

exercem os postos com estribo na “confiança” (cunho subjetivo) de 

quem os designava, já que o critério era outro, de caráter objetivo, de 

                                                           
12 GÉRSON respondeu pela Chefia em 07 períodos (ausências eventuais do demandado 
DANIEL), entre 26/11 e 14/12/2007, de 22/01 a 02/02, 11/02 a 26/02, 17/03 a 22/04, 07/07 a 
06/08, 06/08 a 29/08 e 18/09 a 29/09, todos de 2008; PAULO JÚNIOR respondeu pela Chefia 
em 11 períodos (assim como GÉRSON, tudo indica tenha atuado em ausências eventuais de 
DANIEL), entre 29/11 e 13/12/2008, 09/01 a 25/01, 09/03 a 09/04, 03/08 a 18/08, 08/09 a 
08/10, todos de 2009, e 04/01 a 04/02, 17/02 a 09/03, 26/04 a 06/05, 02/08 a 12/08 e 16/09 
a 21/09, todos de 2010; MÁRCIO foi o Chefe em um período apenas (na transição entre a 
saída de DANIEL e a assunção de ALEX), entre 28/12/2010 e 28/02/2011; JOSÉ CARLOS 
respondeu pela Chefia também em um período, entre 16/12/2011 e 12/04/2012 (os dados de 
fl. 960 do inquérito civil foram corrigidos, a pedido do interessado, no Boletim Interno nº 
024/B1, de 10/06/2013 – fls. 1711 e 1712 do inquérito civil). 
13 § 1º - O servidor militar designado, por período igual ou superior a 10 (dez) dias, para 
exercer função de posto ou graduação superior a sua terá direito ao vencimento e vantagens 
correspondentes àquele posto ou graduação, a contar do dia em que houver assumido tal 
função. 
§ 2º - As substituições temporárias, respeitados os princípios da antiguidade e da qualificação 
para o exercício funcional, somente poderão ocorrer, respectivamente, entre funções 
atribuídas a servidores de nível superior ou funções atribuídas a servidores de nível médio. 
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antiguidade. 

Além dessas considerações, é inegável que o caráter 

precário de suas investiduras acabava por, faticamente, limitar suas 

atuações e deliberações em termos de rotinas administrativas já 

estabelecidas e consolidadas pelos titulares das funções de confiança. 

Alguns dos recém nominados expressaram isso em seus 

depoimentos, dizendo que se sentiam no mínimo eticamente 

desautorizados a efetuar quaisquer mudanças por serem períodos de 

atuação curtos e/ou sem perspectiva de designações para titularidade 

das funções. Em suma, seriam mudanças que só (ser)viriam, na visão 

de quem temporariamente exercia as funções, para tumultuar a 

rotina das frações temporariamente comandada ou chefiada. 

 

Relativamente à situação atual do uso do SIGPI, ficou 

claro que, após a “tragédia de Santa Maria”, o Comando estadual do 

Corpo de Bombeiros emitiu circular lembrando que a legislação 

estadual seguia vigente e não poderia ser deixada de lado mesmo 

com a utilização do software. Assim, voltou-se a cumprir, na íntegra, a 

Portaria nº 064/EMBM/99. 

No entanto, impende seja expedida recomendação ao 

atual Comandante do 4º Comando Regional de Bombeiros e ao atual 

Chefe da Seção de Prevenção de Incêndios daquela fração, para que, 

nos PPCIs a serem confeccionados no Município de Santa Maria, 

cumpram e façam cumprir também a Lei municipal nº 3301/1991, no 

que dispõe além da legislação estadual, tal como já determina o art. 

7º, § 1º14, da recém aludida Portaria. 

 

                                                           
14 Art. 7º - Os sistemas de prevenção e proteção contra incêndio serão instalados de acordo 
com a legislação em vigor. § 1º - Considerar-se-á, de forma suplementar, a legislação 
municipal com suas peculiaridades e as normas técnicas brasileiras em vigor, observando-se 
os princípios da prevalência e da especialidade na aplicação das normas. 
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Algumas outras situações merecem atenção, neste 

inquérito civil, ainda que periféricas relativamente às até aqui 

analisadas. 

 

Constatou-se, pela amostragem possibilitada na 

documentação enviada pela empresa W3 Informática Ltda. (fls. 1115 

a 1197 do inquérito civil, particularmente os diversos contratos de 

prestação de serviço com vários Municípios do Estado), bem como por 

documentos de tramitação interna do próprio Corpo de Bombeiros 

(notadamente o Of. nº 092/CBBM/DTPI/2006 – fls. 1591 a 1593 – e o 

Ofício nº 076/CCB-DTPI/2008 – fls. 1113 e 1114, todas do inquérito 

civil), que grassou Estado afora orientação (quiçá até considerável 

determinação) de que, primeiro os Comandos Regionais de 

Bombeiros, depois cada fração de bombeiros que tivesse em seu 

organograma uma Assessoria de Atividades Técnicas (AAT) ou uma 

Seção de Prevenção de Incêndios (SPI), direcionassem contratações 

daquela firma, através de inexigibilidade de licitação por se tratar, 

alegadamente, de “serviços técnicos profissionais especializados”, 

“de natureza singular”, e ser a empresa “de notória especialização”, 

para serviços variados, girando em torno de instalação, configuração, 

treinamento, suporte técnico, manutenção e atualização do software 

SIGPI. 

Ora, é gritante a inconsistência da motivação para a 

inexigibilidade de certame licitatório, já que, sendo o SIGPI um 

software com características técnicas de “código-fonte aberto, banco 

de dados sem royalties, padrão web, suporte técnico remoto” 

(expressões de fl. 1115 do inquérito civil) e outros, e tendo a 

propriedade sido transferida para a Brigada Militar, bem como a 

instalação e operacionalização do sistema sido feita num servidor de 

rede do Departamento de Informática da corporação (informações 
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constantes na mesma fl. recém especificada), o que permite dizer 

que muitas (mas muitas mesmo!) pessoas jurídicas poderiam estar 

aptas àquela contratação. 

Aliás, cabe anotar que a própria Brigada Militar concluiu 

pela ausência aparente de motivo para a inexigibilidade de licitação, 

pois uma auditoria feita pelo próprio Gabinete do Comandante-Geral 

da corporação efetuou “questionamentos quanto à legalidade dos 

procedimentos decorrentes da Lei nº 8.666/93” em relação ao 

“Contrato de Manutenção e Suporte Técnico nº 003/5º CRB/2008 

celebrado entre o 5º Comando Regional de Bombeiros e a Empresa 

W3 Informática Ltda, cujo objeto é a prestação de serviço técnico 

profissional especializado referente à assessoria na área de 

tecnologia da informação, incluindo manutenção e suporte técnico do 

Sistema Integrado de Gestão da Prevenção de Incêndios” (conteúdo 

do ofício de fl. 1135, vol. VI, do inquérito civil). Daí resultou a 

suspensão da vigência do respectivo contrato, conforme menção ao 

final da mesma missiva. 

Embora tal apontamento tenha sido feito, naquele 

momento, especificamente com relação a contrato no âmbito do 

Comando Regional de Bombeiros de Caxias do Sul (5º CRB), verifica-

se que o objeto era idêntico ou muito parecido com todos os outros 

que a firma W3 enviou ao Ministério Público. Portanto, maculado um, 

maculados os demais. 

 

Situação que também não pode passar despercebida 

diz respeito a aparente inconstitucionalidade/ilegalidade constatada 

na Portaria nº 064/EMBM/99, no art. 8º, § 2º, determinando que, caso 

descumprida notificação de adequação por algum estabelecimento 

não regularizado, em termos de PPCI, “Na reincidência, pelo mesmo 

motivo, após a terceira multa, será oficiado à Promotoria de Justiça da 
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respectiva Comarca, comunicando o fato e remetendo em anexo, 

cópia do Relatório Técnico de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e 

outros documentos julgados necessários”. 

Ora, tal disposição contraria (salvo melhor juízo) o 

disposto no art. 2º da Lei estadual nº 10987/1997, que “Estabelece 

normas sobre sistemas de prevenção e proteção contra incêndios” no 

Rio Grande do Sul, artigo que regra por inteiro a questão e determina 

que, além das autuações com penalidades pecuniárias, “Os prédios 

que oferecerem risco de vida aos seus usuários ou transeuntes, por 

apresentarem elevada probabilidade de incêndio ou desabamento, e 

aqueles tornados perigosos pela ausência de itens mínimos de 

segurança contra incêndios poderão ter sua evacuação ou interdição 

determinada pelo Corpo de Bombeiros”. 

Assim, se o envio de documentos ao Ministério Público 

determinado na Portaria é para cobrar as multas, é despropositado e 

descabido (seria caso de acionar-se a Secretaria Estadual da Fazenda, 

para inscrição dos montantes em dívida ativa, e a Procuradoria-Geral 

do Estado, para as cobranças respectivas); no entanto, se tende à 

interdição da edificação, deve no mínimo ser previamente antecedido 

de providência tal em âmbito administrativo, adotada pelo próprio 

Corpo de Bombeiros. Aqui valem as observações feitas anteriormente 

sobre (in)efetividade no exercício do poder de polícia administrativo 

de cada órgão público que o possua. 

Previsão semelhante, de tentativa de transferência de 

ônus de poder de polícia administrativo, constata-se no art. 17, § 4º, 

do Decreto Executivo Municipal nº 32/2006 de Santa Maria, dispondo 

que “O órgão que cassou o Alvará de Localização, obrigatoriamente, 

oferecerá denúncia ao Ministério Público, caso haja desrespeito a 

medida cautelar administrativa por parte do estabelecimento e este 

persista no prosseguimento das atividades”. Flagrantemente se busca 
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repassar o ônus fático das providências cabíveis a casos tais do 

Município para o Ministério Público. 

A tramitação adequada é, depois de adotadas todas as 

medidas administrativas para efetivo cumprimento de 

interdição/embargo decorrente de cassação de alvará, e havendo 

necessidade de providência judicial, ser essa “denúncia” dirigida à 

Procuradoria-Geral do Município (PGM). 

Tudo porque ao Ministério Público é 

constitucionalmente “vedada a representação judicial ... de entidades 

públicas” (art. 129, inc. IX, parte final, da Constituição da República). 

 

Dispositivo: 

 

Diante do exposto, os Promotores de Justiça 

signatários: 

 

1) promovem o arquivamento parcial do Inquérito Civil 

nº 00864.00006/2013 da 2ª Promotoria de Justiça Especializada de 

Santa Maria, no que se refere a condutas de servidores públicos do 

Município de Santa Maria na situação objeto da investigação, por não 

detectarem improbidade administrativa, expedindo-se cientificação 

ao ente federativo local, na pessoa do Prefeito; 

 

2) determinam a confecção de autuação em apartado, 

preservada a numeração deste inquérito civil, a ser composta por via 

digitalizada do inquérito civil, arquivos digitais das recomendações a 

serem dirigidas ao Prefeito, ao Comandante do 4º CRB e ao Chefe da 

Seção de Prevenção de Incêndios de tal fração de bombeiros, e da 

petição inicial de ação civil pública para responsabilização por 

improbidade administrativa de bombeiros, assim como de via 
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impressa desta promoção de arquivamento; 

 

3) determinam que, no prazo máximo de três dias 

contados da comprovação da efetiva cientificação pessoal do 

Município, sejam os autos formados em cumprimento ao item ‘2’ 

remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público, para 

reapreciação, nos termos do art. 16, § 1º, do Provimento nº 26/2008; 

 

4) determinam envio, ao Prefeito de Santa Maria, da 

Recomendação direcionada ao Município, confeccionada na sequência 

deste despacho; 

 

5) determinam envio, ao atual Comandante do 4º CRB e 

ao Chefe da Seção de Prevenção de Incêndios, da Recomendação a 

eles dirigida, igualmente confeccionada em sequência; 

 

6) determinam remessa de via digitalizada da íntegra 

do inquérito civil, da petição inicial de ação de improbidade 

administrativa contra bombeiros e da Recomendação ao Exmo. 

Procurador-Geral de Justiça, para análise e eventual adoção de 

providências no tocante às situações apontadas de 

inconstitucionalidade/ilegalidade de criação de atribuições para o 

Ministério Público por outros entes públicos, assim como para 

deliberação acerca de estratégia de atuação institucional no tocante 

ao enfrentamento da mesma situação descortinada nesta 

investigação (tanto em termos de uso deturpado do software SIGPI, 

como no procedimento de inexigibilidade de licitação para serviços a 

ele referentes prestados a Municípios e/ou Corpo de Bombeiros pela 

empresa W3) por órgãos de execução de Promotorias de Justiça das 

Comarcas onde isso esteja acontecendo. 
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Outrossim, encaminha-se a juízo petição inicial de ação 

civil pública para condenação por atos de improbidade administrativa 

contra os policiais militares (bombeiros) em atividade ALTAIR DE 

FREITAS CUNHA, MOISÉS DA SILVA FUCHS e ALEX DA ROCHA 

CAMILLO, bem como contra DANIEL DA SILVA ADRIANO, na reserva 

remunerada, acompanhada da íntegra do presente inquérito civil. 

 

Santa Maria, 15 de julho de 2013. 

 

 

 

Maurício Trevisan,      Ivanise Jann de Jesus, 

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


