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SENTENÇA 
 
 
 
 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS ajuizou a 

presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de concessão de medida liminar 

em desfavor da AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL- 

AGSEP e do ESTADO DE GOIÁS, todos qualificados. 

Aduz, em síntese, que a Cadeia Pública da Cidade é administrada 

pela Polícia Militar do Estado de Goiás, quando deveria ser administrada pela 

AGSEP e que isso causa transtornos, haja vista que, o efetivo da Polícia 

Militar é de apenas onze policiais, que trabalham em sistema de rodízio e que 

apenas três trabalham por escala, sendo dois no serviço de rádio patrulha e 

um no plantão do presídio, que é obrigado a permanecer na Cadeia. Aduz 

que o policial que fica na cadeia fica incumbido das funções de carcereiro, 

telefonista, operador de COPOM, recepcionista e outras atividades 

administrativas. 

Ressaltou que a Cadeia conta com doze presos, todos homens e 

que o treinamento dado pela Academia da Polícia Militar do Estado de Goiás 

não prepara o policial para a atividade carcerária. 

Salientou que a cadeia não possui qualquer sistema de vigilância 

eletrônica e suas instalações físicas não são reforçadas. 
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Narrou que durante o banho de sol dos presos não é possível 

fazer a patrulha. 

Esclareceu que as despesas da cadeia pública são custodiadas 

pela Prefeitura Municipal de Cavalcante-GO e que telefone e energia são 

arcadas pela Diretoria da Polícia Civil, que nem sempre fornecem os recursos 

suficientes para tanto. 

Ressaltou que a situação causa prejuízos para a sociedade e para 

os presos, que tem reduzidos os direitos de visitas, banhos de sol e outros 

em razão da pouca capacidade de vigilância da Polícia Militar. 

Aduziu que em razão do exposto são claros os prejuízos que a 

administração da Cadeia pela Polícia Militar causa para a segurança pública 

do município de Cavalcante e para os detentos desta Comarca. 

Discorreu sobre as normas pertinentes. 

Ao final, pugnou pela notificação dos requeridos, concessão da 

medida liminar para determinar a AGSEP que assuma a administração e a 

execução dos trabalhos na Cadeia Pública Local, no prazo de sessenta dias, 

bem como obrigue o Estado a auxiliar material, pessoal e financeiramente a 

AGSEP para assunção da função; fixação de multa por dia de atraso no 

descumprimento da liminar; citação dos requeridos; inversão do ônus da 

prova; procedência do pedido para condenar a AGSEP na obrigação de fazer 

consistente na assunção da execução e administração da cadeia pública de 

Cavalcante-GO, retirando esta responsabilidade da Polícia Militar do Estado 

de Goiás na obrigação subsidiária de cumprir a condenação imposta à 

AGSEP no caso de inadimplência ou omissão e imposição de multa no valor 

de R$ 10.000,00 por dia de atraso no cumprimento da decisão final desta 

demanda. 

Com a inicial juntou documentos de fls. 18/65. 

Despacho determinando a notificação (fls. 67). 

Juntada de documentos pelo Ministério Público às fls. 69/73. 
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A AGSEP e o Estado de Goiás apresentaram manifestação 

aduzindo que a situação é emergencial, e que em casos tais a administração 

direta deve velar pela continuidade do serviço público; que o Estado de Goiás 

não têm competência para incluir na lei orçamentária a previsão de receita e 

despesas tal como auxílio material às autarquias, requerendo a sua exclusão 

do polo passivo requerendo a citação da Assembleia Legislativa do Estado 

na pessoa de seu representante legal que é quem tem a competência para 

fixar a receita e as despesas; quanto a assunção da AGSEP pela unidade 

prisional, narrou que a autarquia não tem como assumir tal unidade vez que 

aguarda a realização de concurso público e que o pedido de liminar esgota o 

objeto da ação. Narrou que a pretensão autoral viola a independência 

funcional entre os poderes constituídos relativamente ao Poder Legislativo e 

Executivo. Aduziu que a pretensão de execução de obras acarreta a 

usurpação das competências do Poder Legislativo e Executivo. Arguiu que a 

pretensão autoral viola os dispositivos da legislação ordinária, complementar, 

e de preceitos constitucionais relativos a responsabilidade fiscal, à 

exigibilidade de licitação prévia e à vedação de criação de despesa sem 

indicação da fonte. Discorreu sobre as normas pertinentes. Ao final, pugnou 

pela exclusão do Estado de Goiás do polo passivo da ação; requereu 

diligências (fls. 77/83). 

Os promovidos juntaram documentos de fls. 87/132. 

A AGSEP apresentou manifestação de fls. 134/138 com 

documentos de fls. 140/149. 

Foi proferida decisão liminar deferindo o pedido liminar para 

determinar que a AGSEP assuma a administração e a execução das 

atividades da Cadeia Pública de Cavalcante no prazo máximo de noventa 

dias, bem como determinou que o Estado de Goiás auxilie, de forma 

solidária, a AGSEP no desempenho de suas funções, fixando multa diária de 

três mil reais, caso houvesse descumprimento pelas requeridas da medida de 
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urgência imposta, respondendo o Estado de forma solidária com a AGSEP 

sendo que a quantia obtida no caso de descumprimento da medida seria 

revertida ao Conselho da Comunidade de Cavalcante-GO (fls. 151/155). 

Juntou-se manifestação da AGSEP (fls. 157/161) com documentos 

de fls. 163/173. 

Juntou-se aos autos a Carta Precatória de notificação dos 

promovidos (fls. 175/199). 

Notificação do Estado (fls. 188). 

Notificação da AGSEP (fls. 200). 

O Estado apresentou contestação alegando a impossibilidade 

jurídica do pedido e da inépcia da inicial; ferimento da Constituição Federal, 

pugnando ao final pelo indeferimento do pedido (fls. 210/220). 

O Estado de Goiás informou da interposição de agravo de 

instrumento contra a liminar proferida (Fls. 221/235). 

Juntou-se aos autos cópia da decisão monocrática que suspendeu 

os efeitos da decisão combatida (fls. 237/243). 

Carta Precatória de fls. 246/275. 

Citação da AGSEP (fls. 250). 

O Ministério Público apresentou réplica de fls. 277/292. 

Juntou-se a decisão proferida no agravo de instrumento 

conhecendo do recurso e dando provimento (fls. 296/308). 

O Ministério Público juntou documentos de fls. 310. 

A escrivania certificou a notificação dos requeridos (fls. 315). 

Foi proferido despacho determinando a citação da AGSEP (fls. 

316). 

A Fazenda Pública do Estado de Goiás manifestou nos autos 

informando que a AGSEP foi extinta requerendo a sua exclusão do polo 

passivo da demanda (fls. 326). 
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Certidão do oficial informando que deixou de proceder a citação da 

AGSEP em razão de sua extinção (fls. 341). 

Citação da AGSEP (Fls. 349). 

Decisão saneadora de fls. 358/359. 

Instado, o Ministério Público manifestou pela procedência da inicial 

(fls. 362). 

Por outro lado, o Estado manifestou pelo julgamento antecipado da 

lide (fls. 379). 

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da ré AGSEP 

(fls. 383). 

O Ministério Público pugnou pelo julgamento da causa (Fls. 385). 

Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Decido. 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de 

Goiás com pedido liminar para que se determine ao AGSEP e ao Estado de 

Goiás que assumam a administração e a execução dos serviços do 

estabelecimento prisional de Cavalcante/GO, que tem sido administrada pela 

Polícia Militar. 

Inicialmente, constato que a AGSEP, que possuía natureza de 

autarquia, foi extinta, razão pela qual o processo deve ser extinto sem 

julgamento do mérito no tocante a essa parte, prosseguindo o processo em 

relação ao Estado de Goiás, que possui responsabilidade por gerir o sistema 

prisional estadual, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública (art. 1º da Lei n. 19.962/18). 

 

Da responsabilidade do Estado de Goiás pela gestão prisional  

 

O art. 24, I, da Constituição Federal trata da competência concorrente 

para legislar sobre o sistema penitenciário. 
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Nesse sentido, a Lei estadual n. 19.962/18 trata do segmento prisional 

no âmbito do estado de Goiás. 

A Lei 19.962/18 deixa claro que compete à Secretaria de Estado da 

Segurança Pública, por intermédio da Diretoria-Geral de Administração 

Penitenciária exercer a coordenação, o controle e administração de seus 

estabelecimentos prisionais (art. 7º, I). 

O Anexo Único da Lei n. 19.962/18 trata da Distribuição Regional de 

Administração Penitenciária e Níveis de Unidades Prisionais, sendo prevista 

para construir a 47ª Unidade Prisional, com sede em Campos Belos, que 

abrangerá a cidade de Cavalcante.  

 Nota-se, portanto, ser atribuição da Administração Penitenciária a 

realização da gestão e guarda das unidades prisionais, sendo as atribuições 

dos agentes penitenciários tratadas pela Lei n. 18.300/2013. 

 

 Do direito fundamental à segurança pública 

 

 A Constituição Federal reservou o Capítulo III do Título V, que se 

refere à Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, para tratar da 

Segurança Pública.  

 A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos e visa à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio.1  

A responsabilidade do Estado no tocante à segurança pública é 

exercida através de seus órgãos policiais elencados no art. 144 da 

Constituição Federal, quais sejam: a) polícia federal; b) polícia rodoviária 

federal; c) polícia ferroviária federal; d) polícias civis; e) polícias militares e f) 

corpos de bombeiros militares. 

                                                        
1

 Constituição Federal, Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
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Às guardas municipais competem a proteção dos bens, serviços e 

instalações municipais, na forma da lei (art. 144, § 8º, da CF). 

 O preâmbulo da Constituição, que não tem força normativa, mas se 

situa no domínio da política e reflete a posição ideológica do constituinte2, 

menciona que o Estado Democrático é destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias. 

 Nota-se que a segurança é um valor supremo e funda-se na harmonia 

social.  

A harmonia social, no âmbito do Brasil (ordem interna) relaciona-se 

diretamente com a pacificação social, preservação da ordem pública, da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, que constituem a segurança 

pública.  

Portanto, a segurança pública é um valor supremo. 

O art. 5º da Constituição Federal trata dos direitos e garantais 

fundamentais e assevera que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” 

A segurança a que se refere o art. 5º trata da segurança jurídica e 

Humberto Barrionuevo Fabretti3 ensina que o termo segurança, no art. 5º, 

não se relaciona ao risco de ser vítima de um crime, mas “no sentido de estar 

seguro em relação aos direitos que estão elencados nos incisos do próprio 

                                                        
2
 ADI 2.076, voto do Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 15-8-2002, Plenário, DJ de 8-

8-2003. 
3
 Fabretti, Humberto Barrionuevo. Segurança Pública. Fundamentos Jurídicos para uma 

Abordagem Constitucional. Atlas: São Paulo, 2014. p.112. 
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art. 5º.” Ensina ainda que trata-se de segurança contra as arbitrariedades do 

próprio Estado, “que encontra no art. 5º uma série de limitações que 

garantem a segurança do cidadão.” 

O art. 6º trata dos direitos sociais e assevera que “São direitos sociais 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

Humberto Barrionuevo Fabretti4 ensina que a “utilização da palavra 

segurança nesse dispositivo também é feita de maneira genérica, sem se 

relacionar diretamente à segurança em relação ao crime, mas sim no sentido 

de se garantir a todos os mesmos direitos sociais.” 

A segurança pública, além de ser um valor supremo, é um direito 

fundamental.  

Os direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas (art. 60, § 

4º, IV, da CF) e não podem ser suprimidos das Constituição, sendo possível 

a alteração somente para aperfeiçoar e fortalecer o direito fundamental já 

previsto.  

A segurança pública é reflexo do desenvolvimento do estado. Os 

problemas sociais, a precariedade e ausência da educação, saúde, moradia, 

trabalho e estrutura familiar refletem diretamente na segurança pública.  

A segurança pública depende, ao mesmo tempo, de uma atuação 

positiva do estado, que assegure plenas e efetivas condições do exercício 

dos direitos sociais, bem como de uma atuação negativa, consistente em não 

violar o direito à vida, liberdade e propriedade. 

O policiamento ostensivo, de incumbência da Polícia Militar, consiste 

em uma atuação positiva do estado.  

 A segurança pública, além de ser um valor supremo, é um “supremo 

                                                        
4
 Fabretti, Humberto Barrionuevo. Segurança Pública. Fundamentos Jurídicos para uma 

Abordagem Constitucional. Atlas: São Paulo, 2014. p.113. 
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direito da humanidade” e um direito fundamental de terceira dimensão. 

  

Das atribuições dos agentes penitenciários  

 

Os agentes penitenciários possuem como atribuições garantir a ordem 

e a segurança nos estabelecimentos penais do país; realizarem escolta 

armada de presos; trabalharem na ressocialização dos presos; fiscalizarem a 

entrada de pessoas e veículos dos estabelecimentos penais e realizarem 

buscas pessoais; cuidarem da vigilância interna, externa e da disciplina dos 

estabelecimentos prisionais, dentre outras atribuições especificadas em lei. 

Em se tratando de direito penitenciário, compete á União, aos Estados 

e ao Distrito Federal legislar concorrentemente (art. 24, I, da Constituição 

Federal). 

Não há no ordenamento jurídico brasileiro uma lei geral que verse 

sobre os agentes penitenciários e a União e os estados possuem diplomas 

legislativos próprios. 

 Os órgãos do sistema penitenciário são integrantes operacionais do 

Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 2º, VIII, da Lei n. 13.675/18). 

No âmbito da União, a Lei n. 10.693/03 criou a Carreira de Agente 

Penitenciário Federal, composta por quinhentos cargos efetivos de Agente 

Penitenciário Federal, vinculados ao Ministério da Justiça.  

A Lei 13.327, de 29 de julho de 2016, passou a denominar o cargo de 

Agente Penitenciário Federal como Agente Federal de Execução Penal (art. 

10). 

Compete aos ocupantes do cargo de Agente Federal de Execução 

Penal o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, 

assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais 
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federais e das atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio a 

elas relacionadas.5     

Em Goiás, a Lei n. 18.300/13 trata no Anexo V das atribuições dos 

agentes de segurança prisional: a) receber e orientar presos quanto às 

normas disciplinares, divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme 

normativas legais; b) revistar presos e instalações; c) prestar assistência aos 

presos e internados, encaminhando-os para atendimento nos 

diversos setores sempre que se fizer necessário; d) verificar as condições de 

segurança comportamental e estrutural, comunicando as alterações à chefia 

imediata; e) acompanhar e fiscalizar a movimentação de presos ou internos 

no interior da unidade e adjacências; f) realizar escolta de presos em 

deslocamentos locais e interestaduais, bem como custodiá-los em unidades 

de saúde, órgãos judiciais, órgãos públicos e privados, sejam municipais, 

estaduais ou federais; g) observar o comportamento dos presos ou internos 

em suas atividades individuais e coletivas; h) não permitir o contato de presos 

ou internos com pessoas não autorizadas; i) revistar toda pessoa, autoridade 

civil ou militar, com exceção das autorizadas previstas em lei, e veículos 

previamente autorizados ou não, que pretendam adentrar ou que tenham 

adentrado ao estabelecimento penal e/ou suas imediações; j)  verificar e 

conferir os materiais e as instalações do posto de serviço, zelando pelos 

mesmos; k) controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes nos 

estabelecimentos penais e/ou suas imediações, conforme normas vigentes; l) 

conferir documentos, quando da entrada e saída de presos e visitantes do 

estabelecimento penal e adjacências; m) operar o sistema de alarme e 

demais sistemas de comunicação interno, externo e audiovisuais; n) operar 

qualquer tipo de monitoramento eletrônico relacionado ao indivíduo preso dos 

regimes fechado, semiaberto, aberto ou submetido a qualquer tipo de medida 

cautelar prevista em lei; o) executar atividades de inteligência e contra-

                                                        
5
 Art. 2º da Lei n. 10.693/03, com redação dada pela Lei 13.327, de 29 de julho de 2016. 
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inteligência prisional; p) executar serviços e atividades de patrulhamento, 

guarda e vigilância de muralhas, postos de observação, guaritas, portarias, 

patrimônio móvel e imóvel, nos perímetros internos e externos dos 

estabelecimentos penais e correlatos; q) participar dos Conselhos e Grupos 

que tratam de assuntos vinculados ao Sistema Penal; r) ministrar cursos de 

formação, aperfeiçoamento, capacitação, instrução e outros correlatos, aos 

servidores do Sistema Penal, assim como para outras instituições quando 

solicitado; s) desempenho de atividades relacionadas com planejamento, 

organização, direção, execução, supervisão, coordenação, consultoria, 

assessoramento e controle de ações, serviços administrativos, educação em 

serviços penais, projetos e programas de gestão prisional; t) conter, 

gerenciar, negociar e intervir em situações de crise no âmbito do Sistema 

Penal e/ou quando solicitado por outras autoridades competentes; u) 

inspecionar, tendo livre acesso a locais públicos ou particulares onde seja 

passível a fiscalização do cumprimento de penas nos regimes semiaberto e 

aberto, assim como penas alternativas e medidas alternativas à prisão; v) 

executar outras atividades correlatas. 

Em Minas Gerais, a Lei n. 14.695/03 criou a carreira de Agente de 

Segurança Penitenciário e dispôs que lhe compete: a) garantir a ordem e a 

segurança no interior dos estabelecimentos penais; b) exercer atividades de 

escolta e custódia de sentenciados; e c) desempenhar ações de vigilância 

interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e 

guaritas que compõem suas edificações.6 

 As Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, adotadas pelo 1º 

Congresso das Nações Unidas Sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento 

dos Delinquentes, realizado em Genebra em 1955, na parte que trata do 

“pessoal penitenciário”, afirma que a “administração penitenciária deve 

selecionar cuidadosamente o pessoal de todas as categorias, dado que é 

                                                        
6
 Art. 6º, I, II, III, da Lei n. 14.695/03. 
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da sua integridade, humanidade, aptidões pessoais e capacidades 

profissionais que depende uma boa gestão dos estabelecimentos 

penitenciários.” 

 Nota-se a exigência de seleção cuidadosa dos servidores que 

trabalham com a segurança de estabelecimentos penitenciários, dada as 

peculiaridades da função no trato diário com presos, sendo a profissão de 

agentes penitenciários considerada a segunda mais perigosa do mundo, de 

acordo com a Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

 Os policiais militares não possuem formação específica para 

executarem os trabalhos relacionados ao sistema prisional. 

 A Constituição Federal não trata das atribuições de se realizar a 

segurança dos estabelecimentos penais, sendo que era comum em diversos 

estados que a Polícia Militar realizasse a vigilância de presídios. 

 Ocorre que o Decreto n. 88.777/83, em seu art. 2º, item “27”, prevê 

que é incumbência da Polícia Militar a segurança externa dos 

estabelecimentos penais do Estado e não mencionou a segurança 

interna, por não ser responsabilidade da Polícia Militar. Trata-se de um 

silêncio eloquente. 

 Em âmbito federal, o Decreto n. 6.049/07, que aprova o Regulamento 

Penitenciário Federal, prevê ser atribuição dos Agentes Penitenciários 

Federais a segurança externa (art. 6º, III). 

 Portanto, nos estabelecimentos prisionais federais há previsão 

expressa de que tanto a segurança interna, quanto externa, são de 

responsabilidade dos Agentes Federais de Execução Penal.7 

 Não cabe, em regra, à Polícia Militar a realização de segurança interna 

e externa de estabelecimentos prisionais e deve ser feita uma interpretação 

conforme a Constituição da previsão contida no Decreto 88.777/83 de que é 

                                                        
7
 Art. 6º, III, do Decreto n. 6.049/07 e Art. 2º da Lei n. 10.693/03, com redação dada pela Lei 

13.327, de 29 de julho de 2016 
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incumbência da Polícia Militar a segurança externa dos estabelecimentos 

penais do Estado, no sentido da Polícia Militar atuar somente na 

impossibilidade de atuação de agentes penitenciários. 

 De qualquer forma, as atribuições da Polícia Militar, na 

preservação da ordem pública, são amplas e lhe cabe, nas precisas 

lições de Lazzarini, o exercício de toda atividade policial de segurança 

pública não atribuída aos demais órgãos, bem como as atribuições 

específicas dos demais órgãos integrantes do sistema de segurança 

pública em caso de “falência operacional deles”.8  

 Assim, a inexistência de órgão responsável pela segurança de 

estabelecimento prisional ou a insuficiência de agentes prisionais, deve 

ser suprida pela Polícia Militar, seja para a realização de segurança 

interna ou externa. 

 O emprego da Polícia Militar, de forma indiscriminada e sem 

fundamentação, nas atividades de segurança interna e externa de 

estabelecimento prisional, salvo em se tratando de presídio militar, 

constitui desvio de função. 

                                                        
8
 [...] às Polícias Militares, instituídas para o exercício da polícia ostensiva e preservação da 

ordem pública (art. 144, § 5º), compete todo o universo policial, que não seja atribuição 
constitucional prevista para os demais seis órgãos elencados no art. 144 da 
Constituição da República de 1988. Em outras palavras, no tocante à preservação da 
ordem pública, às polícias militares não só cabe o exercício da polícia ostensiva na forma 
retro examinada, como também a competência residual de exercício de toda atividade 
policial de segurança pública não atribuída aos demais órgãos. A competência ampla da 
Polícia Militar na preservação da ordem pública engloba, inclusive, a competência específica 
dos demais órgãos policiais, no caso de falência operacional deles, a exemplo de greves 
ou outras causas, que os tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de suas 
atribuições, funcionando, então, a Polícia Militar como verdadeiro exército da 
sociedade. Bem por isso as Polícias Militares constituem os órgãos de preservação da 
ordem pública para todo o universo da atividade policial em tema da „ordem pública‟ e, 
especificamente, da „segurança pública„. (Lazzarini (1989, p. 235-236 apud David, 2017, p. 
34)  
DAVID, Louize Campos. ASPECTOS JURÍDICOS, BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA 
IMPLANTAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE POLÍCIA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2017. 120f.  Trabalho 
de Conclusão de Curso – Universidade do Sul de Santa Catarina. Tubarão, 2017. 

mailto:comarcadecavalcante@tjgo.jus.br


 
Comarca de Cavalcante 

Estado de Goiás 
Processo nº 201104523862 

 
Fórum – Praça Diogo Telles Cavalcante, 198, Centro – Cep: 73790000, Tel: (062) 3494-1130  

e-mail: comarcadecavalcante@tjgo.jus.br  - Cavalcante-GO  B 
Rodrigo Victor Foureaux Soares 

Juiz de Direito 
 

 Nesse contexto de exercício de atribuições de agentes penitenciários 

pela Polícia Militar e Civil, além da necessária valorização dos agentes 

penitenciários, tramita na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda 

Constitucional n. 372/179 que cria a Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital 

que terá como atribuição a segurança dos estabelecimentos penais, além de 

outras atribuições definidas em lei específica de iniciativa do Poder 

Executivo.10 

Das atribuições da Polícia Militar 

 

Às polícias militares, que são forças auxiliares e reserva do Exército, e 

subordinam-se aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, cabem a 

polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, §§ 5º e 6º). 

A Constituição Federal traz duas missões constitucionais para a 

Polícia Militar, consistentes na polícia ostensiva e na preservação da ordem 

pública.  

A amplitude dos conceitos de “polícia ostensiva” e de “preservação da 

ordem pública” permite dizer que a polícia militar, dentre os órgãos de 

segurança pública elencados no art. 144 da Constituição Federal, é a que 

possui maiores atribuições.  

O conceito de “polícia ostensiva” é amplo e surgiu com a Constituição 

de 1988. 

A polícia ostensiva envolve a atuação preventiva e visual da polícia, 

com o fim de se evitar a ocorrência de crimes; perpassa pelas quatro fases 

do poder de polícia; engloba toda atividade ostensiva voltada para a 

segurança pública que não esteja expressamente na Constituição para os 

demais órgãos de segurança pública. 

                                                        
9
 No Senado Federal a PEC já foi aprovada e recebeu o número 14/2016. 

10
 A PEC prevê a transformação dos cargos de agentes penitenciários em policiais penais. 

mailto:comarcadecavalcante@tjgo.jus.br


 
Comarca de Cavalcante 

Estado de Goiás 
Processo nº 201104523862 

 
Fórum – Praça Diogo Telles Cavalcante, 198, Centro – Cep: 73790000, Tel: (062) 3494-1130  

e-mail: comarcadecavalcante@tjgo.jus.br  - Cavalcante-GO  B 
Rodrigo Victor Foureaux Soares 

Juiz de Direito 
 

Quando a Constituição quis limitar a atuação da Polícia ao 

patrulhamento ostensivo disse expressamente, como o caso da Polícia 

Rodoviária e Ferroviária Federal (art. 144, §§ 2º e 3º).  

Patrulhamento consiste no ato de patrulhar, que por sua vez, significa, 

realizar atividades móveis de fiscalização e rondas, podendo ocorrer, 

também, por intermédio de postos fixos, com monitoramento visual e através 

de recursos tecnológicos, como câmaras. 

Policiamento é um substantivo que advém do ato de policiar, que, por 

sua vez, significa vigiar, fiscalizar, “proteger”, “ficar de olho”. O conceito é 

mais amplo que o de patrulhamento, pois além de englobar este, abrange as 

diversas atividades da polícia, como a prevenção e repressão a atos 

relacionados com a segurança pública.1112 

Ostensivo é um adjetivo que caracteriza o substantivo que o 

acompanha como algo que é possível de ser visto, notado, que “chama 

atenção”, que é perceptível pelos sentidos humanos, sobretudo pela visão, 

que é o mais comum, por intermédio de viaturas e do giroflex13, e audição, 

quando a polícia liga as sirenes ou emite mensagens pela viatura através do 

sistema de som.  

O Decreto n. 88.777/83, em seu art. 2º, item “27”, conceitua 

policiamento ostensivo. 

27) Policiamento Ostensivo - Ação policial, exclusiva das 
Policias Militares em cujo emprego o homem ou a fração de 

                                                        
11

 O Código de Trânsito Brasileiro, no Anexo I, conceitua policiamento ostensivo de trânsito 
como a “função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos 
relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à 
segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.” 
12

 O Parecer nº AGU/TH/02/2001, de 29 de julho de 2001 manifestou-se no sentido de que 
patrulhamento é sinônimo de policiamento, nos seguintes termos: “A competência de polícia 
ostensiva das Polícias Militares só admite exceções constitucionais expressas: as referentes 
às polícias rodoviária e ferroviária federais (art. 144, §§ 2º e 3º), que estão autorizadas ao 
exercício do patrulhamento ostensivo, respectivamente, das rodovias e das ferrovias 
federais. Por patrulhamento ostensivo não se deve entender, conseqüência do exposto, 
qualquer atividade além da fiscalização de polícia: patrulhamento é sinônimo de 
policiamento.” 
13

 Sistema luminoso da viatura.  
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tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela 
farda quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a 
manutenção da ordem pública. 
São tipos desse policiamento, a cargo das Polícias Militares 
ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, os 
seguintes: 
- ostensivo geral, urbano e rural; 
- de trânsito; 
- florestal e de mananciais; 
- rodoviária e ferroviário, nas estradas estaduais; 
- portuário; 
- fluvial e lacustre; 
- de radiopatrulha terrestre e aérea; 
- de segurança externa dos estabelecimentos penais do 
Estado; 
- outros, fixados em legislação da Unidade Federativa, ouvido 
o Estado-Maior do Exército através da Inspetoria-Geral das 
Polícias Militares. 

 

O policiamento ostensivo é somente uma das formas de se exercer a 

polícia ostensiva e consiste, normalmente, no policiamento visual, naquele 

que é perceptível aos olhos das pessoas, que é possível ser notado pela 

sociedade, geralmente, pelo uso da farda por parte dos militares e de 

viaturas.  

A farda representa a identidade da Polícia Militar e demonstra 

presença institucional, de um órgão de segurança pública, e o uso da farda 

caracteriza uma das formas de se realizar o policiamento ostensivo.  

A expressão “preservação da ordem pública” também surgiu com a 

Constituição de 1988.  

A Emenda Constitucional n. 01, de 17 de outubro de 1969, previa que 

competia à Polícia Militar a “manutenção da ordem pública” (art. 13, § 4º). 

A Constituição de 1988 menciona cabe à polícia militar a “preservação 

da ordem pública” (art. 144, § 5º).  

Nota-se que houve a substituição do termo “manutenção” por 

“preservação”, sendo este mais amplo que aquele.  
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A manutenção da ordem pública consiste no ato de manter, de 

conservar, de fazer permanecer a ordem pública. A atividade da Polícia 

Militar, enquanto mantenedora da ordem pública tem-se por cumprida 

enquanto a ordem pública não é violada, enquanto crimes não ocorrem.  

Na preservação da ordem pública tem-se um plus. Não basta a 

manutenção da ordem pública, no sentido acima apresentado. É necessário 

que a ordem pública seja preservada, o que consiste em restaurá-la 

imediatamente, tão logo haja quebra da ordem pública. Portanto, a 

preservação da ordem pública possui caráter dúplice: preventivo e 

repressivo. 

Marcelo Rodrigues14 explica que “Enquanto que a preservação é muito 

mais ampla, uma vez que esta é dividida em dois aspectos: o primeiro 

concerne a respeito da situação de normalidade e para isso utiliza-se de 

medidas preventivas e ações dissuasivas, as quais visam à normalidade, e o 

segundo, está relacionado com a situação de anormalidade, pois, em caso de 

quebra desta normalidade, faz-se necessária ação repressiva e imediata, 

bem como ações de contenção, a fim de restabelecer a ordem pública. 

(WALLNER, 2001, p. 12).15” 

Consoante o Decreto-Lei n. 88.777/83 a perturbação da ordem 

“Abrange todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes de calamidade 

pública que, por sua natureza, origem, amplitude e potencial possam vir a 

comprometer, na esfera estadual, o exercício dos poderes constituídos, o 

cumprimento das leis e a manutenção da ordem pública, ameaçando a 

população e propriedades públicas e privadas.” (art. 2º, item 25).  

                                                        
14

 RODRIGUES, Marcelo. A atuação da Polícia Militar nas rodovias federais. Revista Jus 
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2837, 8 abr. 2011. Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/18862>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
15

 WALLNER, Sérgio. Doutrina geral de polícia. Apostila apresentada ao Curso de 
Formação de Oficiais. Florianópolis: Polícia Militar de Santa Catarina, 2001. 
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Pela amplitude do conceito de ordem pública é possível notar que a 

polícia militar tem atuação na segurança pública, na tranquilidade pública e 

na salubridade pública.  

O Decreto-Lei 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos 

de Bombeiros Militares, trata no art. 3º, que foi alterado pelo Decreto-Lei n. 

2.010/83, e recepcionado pela Constituição Federal de 1988 16 , das 

atribuições da Polícia Militar. 

Art. 3º - Instituídas para a manutenção da ordem pública e 
segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito 
Federal, compete às Polícias Militares, no âmbito de suas 
respectivas jurisdições17:    (Redação dada pelo Del nº 2010, 
de 1983) 
a) executar com exclusividade, ressalvas as missões 
peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, 
fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de 
assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem 
pública e o exercício dos poderes 
constituídos;     (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983) 
b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em 
locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a 
perturbação da ordem; (Redação dada pelo Del nº 2010, de 
12.1.1983) 
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da 
ordem, precedendo o eventual emprego das Forças 
Armadas;    (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983) 
d) atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo 
Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou 
reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua 
irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em 
suas atribuições específicas de polícia militar e como 
participante da Defesa Interna e da Defesa 
Territorial;    (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983) 
e) além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar 
poderá ser convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar à 
Corporação o nível necessário de adestramento e disciplina ou 
ainda para garantir o cumprimento das disposições deste 
Decreto-lei, na forma que dispuser o regulamento 
específico.    (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983) 

 

                                                        
16

 Recepcionado pelo art. 22, XXI, da CF. Parecer nº AGU/TH/ 02/2001, de 29 de julho de 
2001. 
17

 Em que pese o caput do art. 3º mencionar jurisdição, o correto é circunscrição. 
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O art. 3º data de 1983 e menciona “manutenção” em razão da Emenda 

Constitucional de 1969, considerado por muitos como uma Constituição, 

referir-se à polícia militar como responsável pela manutenção da ordem 

pública.  

Em que pese a Constituição de 1967 referir-se à Polícia Militar como 

responsável pela “manutenção da ordem e segurança interna”18 e a Emenda 

Constitucional n. 01/69 como responsável pela “manutenção da ordem 

pública” 19 , o próprio Decreto-Lei 667/69 atribuiu à polícia militar, 

originariamente, a atuação repressiva em caso de perturbação da ordem, no 

art. 3º, “c”, o que coaduna-se com o conceito de preservação da ordem 

pública.  

Lazzarini20 ainda salienta que (1989, p. 235-236 apud David, 2017, p. 

34):  

[...] às Polícias Militares, instituídas para o exercício da polícia 
ostensiva e preservação da ordem pública (art. 144, § 5º), 
compete todo o universo policial, que não seja atribuição 
constitucional prevista para os demais seis órgãos 
elencados no art. 144 da Constituição da República de 
1988. Em outras palavras, no tocante à preservação da ordem 
pública, às polícias militares não só cabe o exercício da 
polícia ostensiva na forma retro examinada, como também 
a competência residual de exercício de toda atividade 
policial de segurança pública não atribuída aos demais 
órgãos. A competência ampla da Polícia Militar na 
preservação da ordem pública engloba, inclusive, a 
competência específica dos demais órgãos policiais, no caso 
de falência operacional deles, a exemplo de greves ou 
outras causas, que os tornem inoperantes ou ainda 
incapazes de dar conta de suas atribuições, funcionando, 
então, a Polícia Militar como verdadeiro exército da 
sociedade. Bem por isso as Polícias Militares constituem os 
órgãos de preservação da ordem pública para todo o universo 

                                                        
18

 Art. 13, § 4º, da Constituição de 1967. 
19

 Art. 13, § 4º, da Emenda Constitucional n. 01/69. 
20

 DAVID, Louize Campos. ASPECTOS JURÍDICOS, BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA 
IMPLANTAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE POLÍCIA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2017. 120f.  Trabalho 
de Conclusão de Curso – Universidade do Sul de Santa Catarina. Tubarão, 2017.  
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da atividade policial em tema da „ordem pública‟ e, 
especificamente, da „segurança pública„. 

  

O âmbito de atuação da Polícia Militar é a nível estadual, o que não a 

impede de atuar em vias federais e municipais, localizadas no estado em que 

a Corporação atua, pois a Constituição Federal não estabeleceu nenhuma 

limitação territorial quanto ao exercício da polícia ostensiva e da preservação 

da ordem pública, devendo as polícias atuarem em conjunto, visando a 

colaboração recíproca em prol do interesse maior, que é a segurança pública, 

“respeitados os raios de competência institucional de cada uma delas, sem 

qualquer limitação territorial, à míngua de qualquer respaldo legal.”21 

Portanto, é possível afirmar que a Polícia Militar funda-se em dois 

pilares, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, que são 

conceitos amplos, que englobam todas as atividades policiais que não 

estejam previstas expressamente para os demais órgãos de segurança 

pública.  

Deve-se destacar que o art. 144 da Constituição Federal preceitua, 

genericamente, que a segurança pública, dever do Estado, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio, através da Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; 

                                                        
21

 Nesse sentido: CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PATRULHAMENTO EM RODOVIAS FEDERAIS. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E 
POLÍCIA MILITAR. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. I - O 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais é da competência da Polícia Rodoviária 
Federal, nos termos da lei (CF, art. 144, § 2º), cabendo às polícias militares o policiamento 
ostensivo e a preservação da ordem pública (CF, art. 144, § 5º). II - A atuação das polícias 
militares encontra-se subordinada aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios (CF, art. 144, § 6º), observados os limites territoriais da Unidade da 
Federação, sem qualquer ressalva quanto às rodovias federais ali existentes, 
respeitando-se, contudo, as regras de ocupação de área de domínio federal, seja no 
tocante à instalação de edificação (provisória ou permanente), seja por ocasião da 
realização de operação policial, de que resulte alteração no fluxo do tráfego, nas 
referidas rodovias. III - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (TRF-1 - REO: 
38441 PI 96.01.38441-3, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, 
Data de Julgamento: 01/12/2008, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 26/01/2009 e-DJF1 
p.123) 
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Polícia Ferroviária Federal; Polícia Civil; Polícia Militar e Corpos de 

Bombeiros Militares. 

Em seguida, entre os parágrafos 1º e 5º aponta a finalidade 

principal de cada órgão de segurança pública, sem, no entanto, excluir 

peremptoriamente, que auxilie, em caráter secundário, outro órgão no 

cumprimento de seu mister constitucional.  

Assim, em observância ao princípio da máxima efetividade22, da 

unidade da Constituição23 e da concordância prática24todos os órgãos 

de segurança pública possuem atribuições mínimas que visem a 

“preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio”. 

Os órgãos de segurança pública devem atuar no limite de suas 

atribuições precípuas e mínimas, sempre em harmonia em prol da 

segurança pública. 

Assim, é perfeitamente possível que a Polícia Militar cumpra 

mandado de prisão e de busca e apreensão; que a Polícia Civil atue 

preventivamente no combate ao crime, de forma fundamentada e que a 

Polícia Rodoviária Federal atue repressivamente e cumpra mandados 

judiciais.  

Portanto, os órgãos de segurança pública formam um todo 

indecomponível, com peculiaridades e atribuições precípuas e mínimas 

distintas.  

É como se a segurança pública fosse um corpo humano e cada 

órgão de segurança pública um órgão humano, todos de suma 

importância para a “saúde” da segurança pública. Quando um órgão vai 

                                                        
22

 Efetividade dos direitos fundamentais relacionados à segurança pública. Relaciona-se à 
força normativa da Constituição.  
23

 A Constituição Federal deve ser interpretada de forma harmônica, sem contradições.  
24

 Em caso de conflito ou concorrência entre bens tutelados constitucionalmente, deve haver 
uma harmonia, uma intepretação de forma que um bem tutelado não implique no sacrifício de 
outro. Há uma ponderação de valores. 
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mal, compromete toda a segurança pública e as atribuições mínimas de 

cada órgão visam auxiliar e cooperar para o corpo humano chamado 

“segurança pública”.  

A seguir, tabela que contém as atribuições das polícias militares 

previstas em todas as Constituições Estaduais.  

 
Estado Atribuições da Polícia Militar 

Região Norte  
Art. 136. A Polícia Militar, força pública estadual, é 
instituição permanente, organizada com base na hierarquia 
e disciplina militar, competindo-lhe as seguintes atividades: 
I - polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança 
de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de 
mananciais e as relacionadas com a preservação, 
restauração da ordem pública e defesa civil; e II - garantia 
do exercício do poder de polícia dos órgãos públicos, 
especialmente os das áreas fazendárias, sanitárias e de 
proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e do 
patrimônio cultural. 

Acre 

Amapá 
Art. 83. À Polícia Militar incumbe, além de outras 
atribuições que a lei estabelecer, o policiamento ostensivo 
fardado e preservação da ordem pública. 

Amazonas 

Art. 116. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado, são instituições públicas permanentes, 
organizadas com base na hierarquia e disciplina militar, 
competindo, entre outras, as seguintes atividades:  I - à 
Polícia Militar: a) polícia ostensiva de segurança, de 
trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e 
as relacionadas com a prevenção criminal, preservação e 
restauração da ordem pública; b) a polícia judiciária militar, 
nos termos da lei federal; c) a orientação e instrução das 
guardas municipais, onde houver, e por solicitação do 
Município respectivo. 

Pará 

Art. 198. A Polícia Militar é instituição permanente, força 
auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na 
hierarquia e disciplina militares, subordinando-se ao 
Governador do Estado e competindo-lhe, dentre outras 
atribuições prevista em lei: I- o policiamento ostensivo 
fardado; II- a preservação da ordem pública; III- a 
segurança interna do Estado; IV- a colaboração na 
fiscalização das florestas, rios, estuários e em tudo que for 
relacionado com a preservação do meio ambiente; V- a 
proteção do patrimônio histórico, artístico, turístico e 
cultural.  
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Rondônia 

Art. 148. À Polícia Militar, força auxiliar, reserva do Exército 
e instituição permanente, baseada na hierarquia e na 
disciplina, cabe a polícia ostensiva, a preservação da 
ordem pública e execução de atividades de defesa civil, 
através dos seguintes tipos de policiamento: I - ostensivo 
geral, urbano e rural; II - de trânsito; III - florestal e de 
mananciais; IV - rodoviário e ferroviário, nas estradas 
estaduais; V - portuário; VI - fluvial e lacustre; VII - de 
radiopatrulha terrestre e aérea; VIII - de segurança 
externa dos estabelecimentos penais do Estado; IX – 
Revogado25; X - outros, atribuídos por lei 

Roraima 

Art. 179. À Polícia Militar, instituição permanente e regular, 
baseada na hierarquia e disciplina militares, força auxiliar e 
reserva do Exército Brasileiro, incumbe, dentre outras 
competências definidas em Lei Federal pertinente: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 11/2001). I 
- a supervisão e o controle dos serviços de segurança 
privados; II - a proteção do meio ambiente; III - o controle, 
orientação e instrução das guardas municipais; IV - a 
garantia do exercício do poder de polícia dos poderes e 
órgãos públicos estaduais, especialmente os das áreas 
fazendárias, de uso e ocupação do solo e do patrimônio 
histórico, cultural, artístico e turístico; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 11/2001). V - a seleção, o 
preparo, o aperfeiçoamento, o treinamento e a 
especialização dos policiais militares; VI - a polícia 
judiciária militar estadual, para apuração dos crimes 
militares e suas autorias definidos em lei, cabendo o seu 
processo e julgamento aos Conselhos de Justiça Militar 
Estaduais; VI - a polícia judiciária militar estadual, no 
âmbito da Polícia Militar do Estado de Roraima, para a 
apuração dos crimes militares e suas autorias, cabendo o 
seu processo e o seu julgamento aos Conselhos de Justiça 
Militar Estadual, formado por juízes militares da 
Corporação, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 11/2001). VII - o policiamento ostensivo e 
a preservação da ordem pública; VIII - a guarda e 
fiscalização do trânsito urbano, quando em conjunto com 
as Guardas Municipais, observada a Legislação Federal; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/2007). 
IX - a segurança externa nos estabelecimentos penais 
do Estado e; X - a fiscalização rodoviária e o rádio-
patrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e fluvial das vias 
estaduais; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 
20/2007). 

                                                        
25

 O inciso revogado dizia “prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento”. 
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Tocantins 

Art. 117. A Polícia Militar é instituição permanente, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, 
competindo-lhe, entre outras, as seguintes atividades: I - o 
policiamento ostensivo de segurança; II - a preservação da 
ordem pública; III - a polícia judiciária militar, nos termos da 
lei federal; IV - orientação e instrução das guardas 
municipais, onde houver; V - garantia do exercício do 
poder de polícia, dos Poderes e órgãos públicos do 
Estado, especialmente os das áreas fazendária, sanitária, 
de uso e ocupação do solo e do patrimônio cultural. 

Região Nordeste  
Art. 244. A segurança pública, dever do Estado e direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio § 3º À Polícia Militar cabem a polícia ostensiva, 
a preservação da ordem pública, além de outras 
atribuições definidas em lei. 

Alagoas 

Bahia 

Art. 148 - À Polícia Militar, força pública estadual, 
instituição permanente, organizada com base na hierarquia 
e disciplina militares, compete, entre outras, as seguintes 
atividades: I - polícia ostensiva de segurança de trânsito 
urbano e rodoviário, de florestas e mananciais e a 
relacionada com a prevenção criminal, preservação, 
restauração da ordem pública e defesa civil; II - a 
prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento a 
cargo do Corpo de Bombeiros Militar; III - a instrução e 
orientação das guardas municipais, onde houver; IV - a 
polícia judiciária militar, na forma da lei federal; V - a 
garantia ao exercício do poder de polícia dos órgãos 
públicos, especialmente os da área fazendária, sanitária, 
de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e do 
patrimônio cultural. 

Ceará 

Art. 187. A Polícia Militar do Ceará é instituição 
permanente, orientada com base nos princípios da 
legalidade, da probidade administrativa, da hierarquia e da 
disciplina, constituindo-se força auxiliar e reserva do 
Exército, subordinada ao Governador do Estado, tendo por 
missão fundamental exercer a polícia ostensiva, preservar 
a ordem pública e garantir os poderes constituídos no 
regular desempenho de suas competências, cumprindo as 
requisições emanadas de qualquer destes. 

Maranhão 

Art. 114. A Polícia Militar, organizada com base na 
hierarquia e disciplina, força auxiliar e reserva do Exército, 
será regida por lei especial, competindo-lhe o policiamento 
ostensivo, a segurança do trânsito urbano e rodoviário, de 
florestas e mananciais e as relacionadas com a prevenção, 
preservação e restauração da ordem pública. 
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Paraíba 

Art. 48. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado da Paraíba, forças auxiliares e reservas do 
Exército, são instituições permanentes e organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina. § 1º Caberá à Polícia 
Militar do Estado da Paraíba, comandada por oficial do 
último posto da ativa da Corporação, nomeado para 
exercer, em comissão, o cargo de Comandante-Geral da 
Polícia Militar, executar, em harmonia e cooperação com 
outros órgãos I - a polícia ostensiva em todas as suas 
formas; II - as ações de preservação da ordem pública; III - 
as atividades de defesa civil; IV – a assistência e o auxílio 
às pessoas que necessitem de socorro e orientação; V – a 
segurança pessoal do Governador e do Vice-Governador, 
bem como de seus familiares e dos locais de trabalho e de 
residência por eles utilizados; VI – a assessoria militar às 
Presidências dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público 
Estadual, da Defensoria Pública, bem como à Prefeitura 
Municipal da Capital do Estado; VII – outras atividades 
compatíveis com seus objetivos, constantes em lei. 

Pernambuco 

Art. 105. A polícia Militar, força auxiliar e reserva do 
Exército, cabe com exclusividade a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; e ao Corpo de Bombeiros 
Militar, também força auxiliar e reserva do Exército, cabe a 
execução das atividades da defesa civil, além de outras 
atribuições definidas em Lei. (Redação alterada pelo art. 1º 
da Emenda Constitucional n˚ 4, de 22 de julho de 1994.) 

Piauí 

Art. 161. À Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo e a 
preservação da ordem pública; ao Corpo de Bombeiros 
Militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 
execução de atividades de defesa civil. 

Rio Grande do Norte 

Art. 90. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - Polícia Civil; II 
- Polícia Militar. § 4°. À Polícia Militar cabe o policiamento 
ostensivo e a preservação da ordem pública. 

Sergipe 

Art. 126. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, 
são forças auxiliares e reserva do Exército, são instituições 
permanentes e regulares organizadas com base na 
hierarquia e disciplina militares, competindo-lhes, 
respectivamente: (Modificado pela Emenda Constitucional 
nº 13/96, der 12 de dezembro de 1996) § 1°. Polícia Militar: 
I - planejar, dirigir, coordenar e fiscalizar, através de seus 
órgãos próprios, dentre outras, as atividades de polícia 
ostensiva de segurança, de trânsito urbano e rodoviário; II - 
executar atividades de polícia ostensiva, relacionadas com 
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a prevenção criminal, preservação da ordem pública; III - 
garantir o exercício do poder de polícia dos órgãos 
públicos, especialmente os da área fazendária, sanitária, 
de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de 
outras cujas atividades interessam à segurança pública; IV 
- atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão em 
locais ou áreas específicas; V - atuar de maneira 
repressiva em casos de perturbação da ordem pública. 

Região Centro-Oeste  

Art. 124 - A Polícia Militar é instituição permanente, 
organizada com base na disciplina e na hierarquia, 
competindo-lhe, entre outras, as seguintes atividades: I - o 
policiamento ostensivo de segurança; II - a preservação da 
ordem pública; III - a polícia judiciária militar, nos termos da 
lei federal; IV - a orientação e instrução da Guarda 
Municipal, quando solicitadas pelo Poder Executivo 
municipal; V - a garantia do exercício do poder de polícia, 
dos poderes e órgãos públicos estaduais, especialmente 
os das áreas fazendária, sanitária, de uso e ocupação do 
solo e do patrimônio cultural. Parágrafo único - A estrutura 
da Polícia Militar conterá obrigatoriamente uma unidade de 
polícia florestal, incumbida de proteger as nascentes dos 
mananciais e os parques ecológicos, uma unidade de 
polícia rodoviária e uma de trânsito. 

Goiás 

Mato Grosso 
Art. 81 À Polícia Militar incumbe o policiamento ostensivo, 
a preservação da ordem pública e a polícia judiciária 
militar, além de outras atribuições que a lei estabelecer. 

Mato Grosso do Sul 

Art. 47. À Polícia Militar incumbem, além de outras 
atribuições que a lei estabelecer: I - policiamento ostensivo 
e preventivo de segurança; II - policiamento preventivo e 
ostensivo para a defesa do meio ambiente; III - 
policiamento do trânsito urbano e do rodoviário estadual, 
por delegação do Departamento Estadual de Trânsito; IV - 
a guarda externa dos presídios, quando esta não for 
exercida por agentes penitenciários estaduais; (alterado 
pela Emenda Constitucional nº 69, de 17.12.2015 - DOMS, 
de 18.12.2015.) V - as atividades de polícia judiciária 
militar. 

Distrito Federal26 

Não há previsão na Lei Orgânica (Constituição Estadual). 
As atribuições da Polícia Militar estão contidas na Lei 
6.450/77. 

                                                        
26

 No Distrito Federal há Lei Orgânica que faz as vezes de Constituição Estadual. A Emenda 
à Lei Orgânica n. 80, de 2014 revogou o art. 120 que tratava das atribuições da Polícia 
Militar.  
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Art. 1o  A Polícia Militar do Distrito Federal, instituição 
permanente, fundamentada nos princípios da hierarquia e 
disciplina, essencial à segurança pública do Distrito 
Federal e ainda força auxiliar e reserva do Exército nos 
casos de convocação ou mobilização, organizada e 
mantida pela União nos termos do inciso XIV do art. 21 e 
dos §§ 5º e 6º do art. 144 da Constituição Federal, 
subordinada ao Governador do Distrito Federal, destina-se 
à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública no 
Distrito Federal. (Redação dada pela Lei nº 12.086, de 
2009). 

Art. 2º Compete à Polícia Militar do Distrito Federal: I - 
executar com exclusividade, ressalvadas as missões 
peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, 
fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de 
assegurar o cumprimento da Lei, a manutenção da ordem 
pública e o exercício dos poderes constituídos; II - atuar de 
maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou 
áreas específicas, onde se presuma ser possível a 
perturbação da ordem; III - atuar de maneira repressiva, 
em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual 
emprego das Forças Armadas; e IV - atender à 
convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em 
caso de guerra externa, ou para prevenir ou reprimir grave 
perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção nos 
casos previstos na legislação em vigor, subordinando-se à 
Força Terrestre para emprego em suas atribuições 
específicas de polícia militar e como participante da Defesa 
Interna e da Defesa Territorial. (Redação dada pela Lei nº 
7.457, de 1986) 

Região Sudeste  
Art. 130. À Polícia Militar compete, com exclusividade, a 
polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, e, ao 
Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e execução de 
ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, 
perícias de incêndios e explosões em local de sinistros, 
busca e salvamento, elaboração de normas relativas à 
segurança das pessoas e de seus bens contra incêndios e 
pânico e outras previstas em lei. 

Espírito Santo 

Minas Gerais 

Art. 142 – A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, 
forças públicas estaduais, são órgãos permanentes, 
organizados com base na hierarquia e na disciplina 
militares e comandados, preferencialmente, por oficial da 
ativa do último posto, competindo: I – à Polícia Militar, a 
polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de 
trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e 
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as atividades relacionadas com a preservação e 
restauração da ordem pública, além da garantia do 
exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades 
públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de 
proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de 
patrimônio cultural; 

São Paulo 
Artigo 141 - À Polícia Militar, órgão permanente, 
incumbem, além das atribuições definidas em lei, a polícia 
ostensiva e a preservação da ordem pública. 

Rio de Janeiro 

Art. 189. Cabem à Polícia Militar a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; ao Corpo de Bombeiros 
Militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 
execução de atividades de defesa civil. 

Região Sul  
Art. 48. À Polícia Militar, força estadual, instituição 
permanente e regular, organizada com base na hierarquia 
e disciplina militares, cabe a polícia ostensiva, a 
preservação da ordem pública, a execução de atividades 
de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, buscas, 
salvamentos e socorros públicos, o policiamento de 
trânsito urbano e rodoviário, o policiamento ferroviário, de 
florestas e de mananciais, além de outras formas e 
funções definidas em lei. 

Paraná 

Rio Grande do Sul 

Art. 129. À Brigada Militar, dirigida pelo Comandante-Geral, 
oficial da ativa do quadro da Polícia Militar, do último posto 
da carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo 
Governador do Estado, incumbem a polícia ostensiva, a 
preservação da ordem pública e a polícia judiciária 
militar. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 73, 
de 12/07/17) 

Santa Catarina 

Art. 107. À Polícia Militar, órgão permanente, força auxiliar, 
reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e 
na disciplina, subordinada ao Governador do Estado, cabe, 
nos limites de sua competência, além de outras atribuições 
estabelecidas em Lei: I – exercer a polícia ostensiva 
relacionada com: a) a preservação da ordem e da 
segurança pública; b) o radiopatrulhamento terrestre, 
aéreo, lacustre e fluvial; c) o patrulhamento rodoviário; d) a 
guarda e a fiscalização das florestas e dos mananciais; e) 
a guarda e a fiscalização do trânsito urbano; f) a polícia 
judiciária militar, nos termos de lei federal; g) a proteção do 
meio ambiente; h) a garantia do exercício do poder de 
polícia dos órgãos e entidades públicas, especialmente da 
área fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e 
ocupação do solo e de patrimônio cultural; II – cooperar 
com órgãos de defesa civil; e III – atuar preventivamente 
como força de dissuasão e repressivamente como de 
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restauração da ordem pública. 

 

Nota-se que as constituições estaduais não possuem previsão da 

responsabilidade da Polícia Militar pela segurança interna dos 

estabelecimentos prisionais.  

De qualquer forma, como exposto, a Polícia Militar possui 

atribuições mínimas e subsidiárias, devendo atuar na falência 

operacional ou impossibilidade de atuação dos demais órgãos de 

segurança pública, o que inclui a responsabilidade pela gestão 

prisional, em caráter transitório.   

A perpetuação da gestão e segurança prisional pela Polícia Militar 

é inconstitucional e configura desvio de função.  

Em Cavalcante, a Polícia Militar é responsável pelo 

estabelecimento prisional há cerca de 30 anos sem que o estado tome 

providências efetivas visando a substituição dos policiais militares, o 

que legitima a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário nas 

políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo.  

A Polícia Militar em Cavalcante possui séria limitação de efetivo, 

contando com somente uma viatura policial para a realização do 

policiamento ostensivo e atendimento de ocorrências, em razão da 

responsabilidade que possui pela gerência da unidade prisional. 

 Com a transferência da responsabilidade da unidade prisional 

para os agentes penitenciários, haverá mais policiais disponíveis para 

realizarem patrulhamento e atenderem a população local.  

 A cidade fica, praticamente, desguarnecida por ser 

responsabilidade da Polícia Militar executar os trabalhos que deveriam 

ser dos agentes penitenciários, o que gera uma sensação de 

insegurança e violação ao direito fundamental à segurança pública.  

 

mailto:comarcadecavalcante@tjgo.jus.br


 
Comarca de Cavalcante 

Estado de Goiás 
Processo nº 201104523862 

 
Fórum – Praça Diogo Telles Cavalcante, 198, Centro – Cep: 73790000, Tel: (062) 3494-1130  

e-mail: comarcadecavalcante@tjgo.jus.br  - Cavalcante-GO  B 
Rodrigo Victor Foureaux Soares 

Juiz de Direito 
 

 Da necessidade de realização de concurso público 

 

Em que pese o Estado alegar que não é possível designar agentes 

penitenciários para o estabelecimento prisional de Cavalcante, pelo fato do 

provimento de cargos públicos estar sujeito a concurso público (art. 37, II, da 

CF), nota-se que este argumento foi utilizado em março de 2012 e após 07 

(sete) anos e terem sido realizados diversos concursos públicos para o cargo 

de agente penitenciário em Goiás, ainda não houve a designação de agentes 

para Cavalcante, o que demonstra o desinteresse do Estado em lotar 

agentes penitenciários em Cavalcante.  

 

Da gerência do Judiciário nas Políticas Públicas 

 

Cumpre destacar que o Estado alegou violação à independência entre os 

Poderes constituídos.  

Não há que se falar, no caso, de ingerência judicial sobre a 

discricionariedade do Executivo na condução das políticas públicas, haja vista 

que o que se busca nos autos é dar cumprimento a uma determinação maior, que 

não vem sendo observada pelo Estado, em patente inconstitucionalidade 

decorrente da omissão estatal. 

Segundo entendimento do ministro Celso de Mello, proferido na 

mencionada decisão, há entendimento do STF “no sentido de que é lícito, ao 

Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em 

sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de 

políticas públicas, se e quando se registrar, como sucede no caso, situação 

configuradora de inescusável omissão estatal.”27 

O Ministro salientou ainda não ser lícito que o Poder Público crie “obstáculo 

artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira 

                                                        
27

 STF, AI 598212/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25/03/2014, DJe de 24/04/2014. 
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e/ou político-administrativa – o arbitrário, ilegítimo e censurável propósito de 

fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor 

da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência e de 

gozo de direitos fundamentais”. 

Segundo o ministro, a invocação pelo estado da chamada cláusula da 

reserva do possível, para justificar controle de gastos públicos, não pode ofender 

parâmetros de índole constitucional, "como, por exemplo, aqueles fundados na 

proibição de retrocesso social, na proteção ao mínimo existencial (que deriva do 

princípio da dignidade da pessoa humana), na vedação da proteção insuficiente e, 

também, na proibição de excesso". 

É nítida, portanto, a inconstitucionalidade havida na omissão estatal ao 

permitir que a gestão e segurança prisional, por tantos anos, seja incumbência da 

Polícia Militar, o que viola o direito fundamental à segurança pública, pelos 

fundamentos já expostos, não sendo lícito invocar o princípio da discricionariedade 

administrativa, porquanto é lícito ao judiciário implementar políticas públicas 

sempre que estiver diante de uma omissão inconstitucional. 

Portanto, razão assiste o órgão ministerial na presente ACP, uma vez que a 

população da comarca de Cavalcante se encontra em situação deficitária de 

segurança pública, em razão da designação de policiais militares para a segurança 

prisional, sendo que deveriam estar trabalhando no policiamento ostensivo e 

preservação da ordem pública.  

 

Da fixação de astreintes contra a Fazenda Pública e em desfavor 

do administrador público 

 

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela possibilidade de 

fixação de astreintes para o efetivo cumprimento das decisões judiciais, ainda que 

contra a Fazenda Pública, para o cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo 
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que o atraso no cumprimento da obrigação determinada configura ato atentatório à 

dignidade da Justiça. 

Trata-se de multa cominatória diária, que se reverte em favor dos 

prejudicados, no caso, a população do município de Cavalcante, com o objetivo de 

constranger o obrigado com à ameaça de prejuízo. 

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema através de 

Recurso Repetitivo: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O 
TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA 
(ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A 
OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO 
DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO 
CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.  
1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o 
âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de 
controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a 
ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa 
desprovida de recursos financeiros. 
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a 
recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não 
fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do 
obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda 
Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, 
a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do 
CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser 
aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob 
pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o 
direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no 
AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Turma, DJe 8/4/2014;REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro  Castro Meira, 
Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro 
Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, 
Relator Ministro  Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e 
AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira 
Turma, DJ de 11/6/2008. 
4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor 
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se 
revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. 
Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de 
efetividade as suas decisões.  
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5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona 
mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o 
cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui 
método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a 
requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até 
mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se 
mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 
596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 
24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas 
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. 
6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado 
do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento 
Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário 
de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão 
recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau 
(fls. 51-53). 
7. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR 
A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA À FAZENDA 
PÚBLICA. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do 
Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ 
n. 08/2008. 
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 

 

Importante destacar ainda que o legislador não vinculou o magistrado a 

qualquer valor, isso porque seu intuito não é compensatório. Sua finalidade, como 

visto, é persuasiva e se liga ao descumprimento de obrigação. A este passo, pode-

se ver com clareza no julgado acima colacionado, que, pela sua natureza 

coercitiva, traduzem-se como meio de promover a efetividade dos direitos. 

Sobre os mecanismos disponíveis ao magistrado para conferir 

efetividade às decisões judiciais, tanto na fase de conhecimento quanto na de 

execução, o NCPC inovou no sentido de possibilitar ao juízo uma prestação 

jurisdicional mais célere e eficaz, dispondo expressamente: 

Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 
Código, incumbindo-lhe: 
IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 
tenham por objeto prestação pecuniária; 
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, 
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de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 
equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação 
do exequente.  
Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de 
obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso 
necessário, requisitar o auxílio de força policial.  
Artigo 537. A multa independe de requerimento da parte e 
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela 
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que 
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se 
determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 

De qualquer forma, tenho que a fixação de multa em desfavor da Fazenda 

Pública, no presente caso, é medida desproporcional, pois obriga o povo a pagar 

pela conduta de um administrador público. Não é razoável determinar que o 

contribuinte pague pela inércia de um gestor público. 

Importante destacar a necessidade e possibilidade de se fixar multa em 

desfavor do gestor público, caso não designe agentes penitenciários para a 

Comarca de Cavalcante no prazo estipulado. 

A Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Novo Código de Processo Civil 

prevê a possibilidade de fixação de multa de ofício pelo juiz para a efetivação da 

tutela específica. 

Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça 
a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o 
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a 
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela 
pelo resultado prático equivalente, determinar as 
medidas necessárias à satisfação do exequente. 

      

       Não se desconhece a divergência doutrinária e jurisprudencial acerca 

da possibilidade de fixação de multa em desfavor do administrador público. 

           Com a devida vênia aos entendimentos diversos, tenho que a fixação 

de multa em desfavor da Fazenda Pública não surte os efeitos pretendidos. 

Ao fixar multa em desfavor da Fazenda Pública, além de não surtir 

efeitos a sociedade pagará duas vezes: a primeira pela continuidade da 
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ausência de agentes penitenciários; a segunda porque estará pagando em 

razão da renitência do administrador público, uma vez que os recursos sairão 

dos cofres públicos. 

 Decisão judicial sem consequências para o gestor público coloca em 

xeque a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a efetividade de suas 

decisões. 

O Código de Processo Civil permite ao juiz determinar as medidas 

necessárias para o cumprimento das ordens judiciais, nos termos do art. 139, 

IV. 

Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 
deste Código, incumbindo-lhe: 
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 
tenham por objeto prestação pecuniária; 

 

 Na hipótese de se não fixar multa na pessoa do gestor público a 

decisão judicial será desprovida de efetividade. 

Argumenta-se não ser cabível a multa na pessoa do administrador 

público em razão da previsão de outros meios para o cumprimento da ordem, 

bem como a previsão do crime de desobediência (art. 330 do CP), 

responsabilidade civil e intervenção federal (art. 34, VI, da CF) 

Ora, nenhum dos argumentos são suficientes para que a autoridade 

cumpra ordem judicial, além de demandar excessivo tempo, sendo que no 

presente caso, em razão da demora tem ocorrido prejuízos para a segurança 

pública local. 

A responsabilidade criminal não surtirá os efeitos necessários, pois 

além de ser caso de transação penal, não altera o mundo dos fatos. 

A responsabilidade civil, igualmente, deixará a desejar, pois será 

necessário novo processo que demandará anos, bem como não alterará a 

realidade. 
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A intervenção federal é medida por demais gravosa, que, igualmente, 

demandará excessivo tempo, sendo que a realidade exige o cumprimento da 

ordem o mais rápido possível. 

Não há que se falar, ainda, em violação à ampla defesa e contraditório, 

na medida em que o gestor terá oportunidade de se defender antes do 

pagamento da multa. 

 

Ainda, o argumento de que o gestor não é parte no processo não 

merece prosperar, na medida em que qualquer pessoa deve se submeter aos 

comandos judiciais, sendo que, em razão da teoria do órgão, a Pessoa 

Jurídica do Estado não possui vontade e ação própria, podendo agir somente 

por meio de seus agentes. 

 Infelizmente, na atualidade tem-se encontrado forte resistência no 

cumprimento de ordens judiciais por parte de diversas autoridades, o que 

compromete a imagem, a credibilidade e a efetividade das decisões do Poder 

Judiciário. 

 É inaceitável que em um Estado Democrático de Direito decisões 

judiciais tornem-se “letra morta” e sejam desprezadas.  

Infelizmente, muitos gestores públicos só “sentem” quando mexem no 

“próprio bolso”.  

Em uma ponderação de valores entre a Comarca de Cavalcante 

permanecer sem agentes penitenciários, comprometendo a segurança 

pública, e fixar multa na pessoa do gestor público, opto pela segunda 

alternativa, visando tutelar um direito fundamental (segurança pública). 

 Reafirmo que não desconheço os entendimentos em sentido diverso, 

mas espera-se que ainda haja uma virada jurisprudencial, na esperança de 

se efetivar os direitos fundamentais de um sem-número de jurisdicionados. 

 Antônio Ítalo Ribeiro Oliveira, em excelente artigo publicado na 

internet, discorre acerca “Da possibilidade de aplicação de multa coercitiva 
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contra agente público: decorrência do direito fundamental à tutela jurisdicional 

efetiva”.28 

 Cita diversos autores que defendem a aplicação das astreintes em 

desfavor do administrador público, a exemplo de Marinoni, Cássio Scarpinella 

Bueno e Fredie Didier. 

Marinoni leciona que: 

 

"Entretanto, não há cabimento na multa recair sobre o patrimônio da 
pessoa jurídica, se a vontade responsável pelo não cumprimento da 
decisão é exteriorizado por determinado agente público. Se a pessoa 
jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, 
é lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for 
imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à 
decisão judicial" (MARINONI, 2010, p. 475-476). (destaquei) 

 
"Não há procedência no argumento de que a autoridade pública não 
pode ser obrigada a pagar a multa derivada de ação em que foi parte 
apenas a pessoa jurídica. É que essa multa somente constituirá 
sanção pecuniária, e assim poderá ser cobrada, quando a autoridade 
pública, que exterioriza a vontade da pessoa jurídica, não der 
atendimento à decisão. Note-se que a cobrança da multa não tem 
relação com o fato de o inadimplente ser o responsável pelo 
cumprimento da decisão. Não se está exigindo nada da autoridade 
em virtude do que foi discutido no processo, mas sim em razão 
da sua posição de agente capaz de dar cumprimento à decisão 
jurisdicional" (MARINONI, 2010, p. 476). (destaquei) 

 

No mesmo sentido são as lições de Cássio Scarpinella Bueno: 

 

"Por fim, mas não menos importante, é da especial peculiaridade 
decorrente da natureza jurídica da multa do art. 461 que deriva o 
entendimento de que não há qualquer óbice para que as pessoas 
físicas, que tenham, por força de lei, de estatutos ou contratos 
sociais, representação (material e processual) de pessoas jurídicas 
(de direito privado ou de direito público), venham a ser 
responsabilizadas pessoalmente pelo pagamento da multa, sem 

                                                        
28

 OLIVEIRA, Antônio Ítalo Ribeiro. Aplicação de multa coercitiva contra agente público: tutela 
jurisdicional efetiva. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 21, n. 4779, 1 ago. 2016. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/50882>. Acesso em: 13 mar. 2019. 
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prejuízo, evidentemente, de eventual apenação das próprias pessoas 
jurídicas. A razão para este entendimento, não obstante sua polêmica 
em sede doutrinária e jurisprudencial, é a seguinte: as pessoas 
jurídicas só têm vontade na exata medida em que as pessoas 
físicas que as representam a manifestem. Se a multa é 
mecanismo que visa a influenciar decisivamente esta vontade 
(que, por definição, só pode ser humana), não há como afastar 
sua incidência direta e pessoal sobre os representantes das 
pessoas jurídicas, sejam elas privadas ou públicas" (BUENO, 
2008, p. 419) 

 

Ainda, Fredie Didier Jr: 

 

"De qualquer sorte, para evitar a renitência dos maus gestores, nada 
impede que o magistrado, no exercício do seu poder geral de 
efetivação, imponha as astreintes diretamente ao agente público 
(pessoa física) responsável por tomar a providencia necessária 
ao cumprimento da prestação. Tendo em vista o objetivo da 
cominação (viabilizar a efetivação da decisão judicial), decerto que aí 
a ameaça vai mostrar-se bem mais séria e, por isso mesmo, a 
satisfação do credor poderá ser mais facilmente alcançada" (Didier 
Jr., et al, 2013, p. 466). 

            

 Na jurisprudência encontram-se diversas decisões: 

  

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CUMPRIMENTO 
PROVISÓRIO DO JULGADO. DESNECESSIDADE DE 
APRESENTAÇÃO DE LISTA NOMINAL DOS BENEFICIÁRIOS. 
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA E DOS AGENTES PÚBLICOS DESTINATÁRIOS DA 
ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE.  I - O cumprimento do julgado 
proferido no bojo de ação coletiva, em que se determinou à União 
Federal e ao Estado da Bahia o fornecimento de medicamento a 
todos os portadores da síndrome de Hurler (Mucopolissacaridose do 
tipo I), como no caso, prescinde da prévia apresentação de qualquer 
lista nominal, na medida em que o título judicial tem por beneficiários 
todo o universos de pacientes assim enquadrados, afigurando-se 
suficiente, para fazer usufruir do comando mandamental em 
referência, a simples comprovação dessa condição, mediante 
prescrição médica.  II - Em casos que tais, poderá o juiz, de ofício 
ou a requerimento da parte, adotar todas as medidas coercitivas 
necessárias à eficácia plena do julgado, inclusive, mediante a 
imposição de multa pecuniária ao eventual recalcitrante (no caso 
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concreto, os agentes públicos diretamente responsáveis pelo 
fornecimento do medicamento), nos termos do art. 461, §§ 4º e 5º 
do CPC, impondo-se, assim, a sua identificação, para essa 
finalidade.  III - Agravo de instrumento provido. Decisão 
reformada.(TRF1, AG 0020608-97.2013.4.01.0000, e-DJF1 p.111 de 
13/11/2013) 

 
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. MORA NO CUMPRIMENTO. 
ASTREINTES. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR FALTOSO. 
RESPONSABILIZAÇÃO. PRAZO E VALOR. 
PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. (...) 3. O acórdão embargado 
consignou expressamente que deve ser excluída a responsabilidade 
da UNIÃO, vinculando diretamente, o Diretor da Secretaria de Gestão 
de Pessoas do TRT da 1ª Região, ou quem suas vezes fizer, a ser 
intimado por mandado do juízo de 1º grau, com prazo de 30 (trinta) 
dias a decisão judicial, sob pena de responder pessoalmente pelo 
pagamento da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções penais e administrativas 
cabíveis, inclusive com apoio no art. 14, V e parágrafo único do 
CPC, ressalvada a demonstração, no prazo, da impossibilidade 
pessoal no atendimento da providência. (...). (TRF2. Agravo interno 
em AI nº 2012.02.01.014187-8. Decisão em 12/11/2012. Publicação 
em 04/12/2012). 

  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE 
DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 
NEGAR PROVIMENTO. Inexiste óbice legal restringindo a aplicação 
de multa diária contra a Fazenda Pública, sendo possível e razoável o 
arbitramento em caso de descumprimento de ordem judicial. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENTE 
PÚBLICO - MULTA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - 
ÔNUS EXCESSIVO - RESPONSABILIZAÇÃO DOA AGENTES 
PÚBLICOS - POSSIBILIDADE. A fixação de astreintes se 
consubstancia em meio coercitivo e não punitivo, pois visa tão 
somente conferir efetividade à ordem judicial como meio e forma de 
assegurar o resultado prático visado. Impor ao ente público multa 
diária contraria não só a natureza jurídica do instituto, como gera 
inquestionável enriquecimento ilícito e digladia com a própria lógica do 
razoável, infringindo, ademais, o princípio da proporcionalidade, 
gerando ônus excessivo ao ente público. Eventual multa por 
descumprimento da decisão poderá ser substituída pela 
responsabilização dos agentes públicos diretamente 
responsáveis pelo cumprimento da obrigação, medida mais 
coerente, razoável e mesmo eficaz, não somente para se 
salvaguardar o interesse público/coletivo, como também, e 
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principalmente, para trazer maior eficácia e exiquibilidade à 
decisão judicial. (TJ-MG - AI: 10024101154581002 MG, Relator: 
Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 29/02/0016, Câmaras Cíveis / 
1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2016) 

  
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO 
JUDICIAL. MULTA SANCIONATÓRIA. ART. 14, V, E § ÚN., DO CPC. 
POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DE AGENTE PÚBLICO 
PRESENTANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. I. Se 
resta configurada recalcitrância no cumprimento de decisão judicial, é 
possível a aplicação de multa sancionatória, na forma do art. 14, V, e 
§ ún., do CPC, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública. II. A 
extensa amplitude subjetiva de tal multa sancionatória, justificada por 
seu caráter peculiar, pode abarcar o próprio agente público 
presentante da entidade pública pertinente, na qualidade de 
indivíduo que, de alguma forma, participa do processo. III. Como, 
nessa hipótese, a obrigação no sentido de pagar multa cominatória é 
imposta àquele agente público, transparece a ausência de interesse 
em recorrer por parte daquela entidade pública, pois a sanção ora 
atacada atinge seu alvo subjetivo de modo personalíssimo. (TRF-2 - 
AG: 201202010015150 RJ 2012.02.01.001515-0, Relator: 
Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 
06/06/2012, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 
E-DJF2R - Data::01/08/2012 - Página::167/168) 
 

 Dessa forma, a fixação de multa ao gestor público é medida que se 

impõe.  

 No tocante ao prazo requerido pelo Ministério Público, de 60 

(sessenta) dias, para que a Administração Prisional assuma a gestão e 

execução dos trabalhos no estabelecimento prisional local, tenho que 

se tratar de um prazo exíguo, na medida em que envolve planejamento e 

realocação de agentes penitenciários, o que poderá resultar, até 

mesmo, na realização de concurso público.  

 Dessa forma, tenho que o prazo razoável para a designação de 

agentes penitenciários para a Comarca de Cavalcante, de forma que 

assumam totalmente a administração e execução dos trabalhos no 

estabelecimento prisional é de 01 (um) ano.  

mailto:comarcadecavalcante@tjgo.jus.br


 
Comarca de Cavalcante 

Estado de Goiás 
Processo nº 201104523862 

 
Fórum – Praça Diogo Telles Cavalcante, 198, Centro – Cep: 73790000, Tel: (062) 3494-1130  

e-mail: comarcadecavalcante@tjgo.jus.br  - Cavalcante-GO  B 
Rodrigo Victor Foureaux Soares 

Juiz de Direito 
 

 Por ser responsabilidade do Estado, conforme fundamentado 

nessa sentença, o Estado deverá, em igual prazo – 01 (um) ano – 

programar-se financeiramente para custear todo o sistema prisional do 

município de Cavalcante. 

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida às fls. 151/155, extingo o 

processo em relação à AGSEP, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e com 

fulcro no art. 467, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para: 

a) determinar ao Estado de Goiás que designe, no prazo de 01 

(um) ano, agentes penitenciários para assumirem a 

administração, gestão e execução de todos os trabalhos no 

estabelecimento prisional de Cavalcante; 

b) determinar ao Estado de Goiás que, no prazo de 01 (um) ano, 

assuma toda responsabilidade, inclusive financeira, pelo 

sistema prisional da Comarca de Cavalcante. 

Fixo multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de atraso, na 

pessoa do gestor público responsável pelo cumprimento da ordem judicial, limitado 

a 90 (noventa) dias. 

Passados os 90 dias, oficie-se o Presidente do E. TJGO dando ciência 

do descumprimento da decisão judicial para, se for o caso, encaminhar ao STF 

pedido de intervenção federal, nos termos do art. 36, II, da CFRB/88 (IF 105-QO e 

IF 4.677). 

Sem custas e sem honorários advocatícios, em conformidade com os 

termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85. 

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, no prazo legal, e em seguida remeta-se os autos 

ao E. TJGO.  
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Sentença sujeita a reexame necessário. Havendo ou não a interposição 

de recursos, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás. 

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

 

Cavalcante-GO, 13 de março de 2019. 

 

 

 

Rodrigo Victor Foureaux Soares 

Juiz de Direito  
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