
LEI Nº 9196 DE 04 DE MARÇO DE 2021 

ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 8.239, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE “DISPÕE SOBRE A 

CRIAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA O BRIGADISTA VOLUNTÁRIO DE 

INCÊNDIO (BVI) NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 

NA FORMA QUE MENCIONA. 

 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - V E TA D O . 

 

Art. 2º - V E TA D O . 

 

Art. 3º - O caput do Art. 3º da Lei 8.239, de 10 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 3º Caberão às empresas responsáveis pelo curso de formação de Brigadista 

Voluntário de Incêndio (BVI), credenciadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

do Rio de Janeiro - CBMERJ - a coleta, o armazenamento e a inserção de dados 

relativos aos brigadistas formados, em sistema criado pelo órgão de classe para este 

fim, para obtenção e confecção da Carteira de Identificação prevista nesta Lei. 

(...)” 

 

Art. 4º - O Art. 5º Lei 8.239, de 10 de dezembro de 2018, passa a vigorar acrescido do 

parágrafo segundo, renumerando o parágrafo único, com a seguinte redação: 

“Art. 5º (...) 

§ 1º A certificação terá validade por um (um) ano, revalidada sempre por igual 

período. 

§ 2º Os Brigadistas Voluntários de Incêndio só poderão atuar nos lugares que foram 

treinados para o escape de pessoas.” 

 



Art. 5º - V E TA D O . 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 04 de março de 2021 

CLÁUDIO CASTRO 

Governador em Exercício 

 

Projeto de Lei nº 1439/19 

Autoria do Deputado: Gustavo Tutuca. 

 

RAZÕES DE VETO PARCIAL AO PROJETO 

DE LEI Nº 1439/2019, DE AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO GUSTAVO TUTUCA, QUE “ALTERA A 

LEI ESTADUAL Nº 8.239, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA O BRIGADISTA VOLUNTÁRIO DE INCÊNDIO 

(BVI) NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, NA FORMA 

QUE MENCIONA” 

Muito embora elogiável a inspiração dessa Egrégia Casa de Leis, fui levado à contingência de 

vetar parcialmente o presente Projeto de Lei, incidindo o veto sobre os arts. 1°, 2º e 5º. 

Quanto ao art. 1º, o veto se justifica porque tenciona aumentar o rol de estabelecimentos 

obrigados a ter um brigadista voluntário, incluindo na lista as estações dos modais de 

transporte de passageiros. Ao conter norma que impacta diretamente os contratos em curso 

para a manutenção das estações dos modais, o projeto adentra em reserva de administração, 

interferindo na gestão dos serviços públicos. Ressalte-se que o TJ/RJ tem posição firme quanto 

a considerar inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que impacte diretamente na gestão 

dos contratos de concessão. 

Ademais, o dispositivo passa a exigir uma medida de segurança contra incêndio e pânico 

(brigada de incêndio) para as edificações elencadas, de forma isolada e desconectada dos 

parâmetros técnicos e exigências já estabelecidos por pelo Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico - COSCIP (Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, alterado pelo Decreto 

nº 46.925, de 05 de fevereiro de 2020), regramento que estabelece as normas de segurança 

contra incêndio e pânico destinadas à proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente, a 

serem aplicadas às edificações e áreas de risco, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

Com efeito, a adoção de nova medida de segurança, ou mesmo alteração de medida já 

existente, deve ser proposta considerando sempre parâmetros técnicos e a inter-relação com 



as demais medidas aplicáveis às edificações já exigidas pelo Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico, o que não ocorreu no presente caso. 

No que concerne ao art. 2º, o veto se impõe porque cria uma espécie de subordinação do 

Brigadista Voluntário de Incêndio - BVI a representações de Bombeiros Civis, sem que tenham 

a mesma natureza profissional, destoando dos termos da lei federal nº 11.901, de 12 de 

janeiro de 2009, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil. 

Por fim, o veto ao art. 5º, que cria para o CBMERJ a obrigação de fiscalizar a emissão da 

Carteira de Identificação de BVI, o que não tem previsão na legislação de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico em vigor no Estado do Rio de Janeiro, e cuja necessidade e funcionalidade 

não restam demonstradas em termos de melhoria nas condições de segurança contra incêndio 

e pânico. 

Para o efetivo reconhecimento pelo CBMERJ da função de Brigadista Voluntário de Incêndio 

(BVI) no território do Estado do Rio de Janeiro é exigida a apresentação de Certificado de 

Conclusão de Curso de Brigadista Voluntário de Incêndio, emitido por empresa credenciada no 

CBMERJ. 

Por todo o exposto, não me restou outra opção a não ser a de apor o veto parcial que 

encaminho à deliberação dessa nobre Casa Parlamentar. 

CLÁUDIO CASTRO 

Governador em Exercício 
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