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RELATÓRIO 
  

O Estado de Minas Gerais editou dois Decretos, o de número 
43.846, de 06.08.04, e o de número 44.112, de 19.09.05. 

 
No Decreto 43.846, de 06.08.04, o objetivo foi instituir programa 

habitacional denominado “Lares Geraes - Segurança Pública”, concebendo, como 
um dos objetivos do programa, nos termos do art. 1o, “viabilizar   a implantação  
de projetos habitacionais destinados às famílias  dos policiais  militares,  civis e 
bombeiros militares  do  Estado  de Minas  Gerais, mediante a celebração de 
contratos e convênios  com instituições  financeiras  e  cooperativas  
habitacionais   desses servidores públicos estaduais, constituídas de acordo  com  
a  Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971”. 

 
Trata-se, pois, nesse primeiro aspecto, de o Estado incentivar e 

buscar alternativas para que os servidores públicos encarregados do serviço de 
segurança pública possam adquirir suas próprias moradias, via celebração de 
contratos e convênios com instituições financeiras e cooperativas habitacionais, 
para que tais servidores possam ter facilitado o acesso a programas 
habitacionais, para aquisição da casa própria. 

 
Agora, por meio do segundo, Decreto 44.112, de 19.09.05, 

concebeu-se, ainda no âmbito do programa “Lares Geraes - Segurança Pública”, 
um segundo objetivo, bem diverso do primeiro, criando uma espécie de 
“programa de proteção ao policial ameaçado”, ou seja, engendra alternativa para 
garantir a segurança do agente público que atua no âmbito do serviço de 
segurança pública, e que, em razão desse serviço, venha a sofrer ameaças 
sérias. 

 
Com efeito, no art. 1o do Decreto 44.112, de 19.09.05, prevê-se 

que “fica instituída, no âmbito do Programa Habitacional ‘Lares Geraes - 
Segurança Pública’, a permissão temporária de  uso de  moradia  funcional,  em  
caráter  emergencial  e  precário,  a policiais militares, civis e agentes 
penitenciários que, por razão da  natureza  de suas atividades, tenha, em função 
do  local  onde resida, sua vida ou as de seus familiares em situação de risco,  e 
que  não  disponha  de  recursos que  possibilitem  a  mudança  de moradia”. 

 
E o § 1o do art. 1o do Decreto 44.112, de 19.09.05, complementa o 

quadro normativo, definindo que “consideram-se moradias funcionais as 
unidades habitacionais  adquiridas ou locadas pelo Estado de  Minas  Gerais para 
serem destinadas temporariamente aos servidores da ativa  que se encontrem 



em situação de risco de morte ou integridade física”. 
 
Diante desse contexto normativo, pretende o Estado de Minas 

Gerais adquirir tais unidades habitacionais que serviriam para a moradia 
temporária de servidores públicos que atuam no âmbito do serviço de segurança 
pública ameaçados de morte, ou seja, que venham a correr risco de morte, em 
razão de ameaças suportadas ou originadas do exercício das competências 
públicas. 

 
E o meio jurídico de que o Estado pretende se valer para tais 

aquisições, a fim de instalar essa segunda vertente do programa “Lares Geraes - 
Segurança Pública”, é a desapropriação, donde surgir a indagação da 
possibilidade do uso desse instituto jurídico para o desiderato pretendido. 

 
Esse, pois, o estudo a ser empreendido neste parecer. 
 

PARECER 
 

SEGURANÇA PÚBLICA: SERVIÇO PÚBLICO 
 
Impõe-se, antes de adentrar na questão propriamente dita - 

cabimento ou não da desapropriação na espécie - esclarecer o que se entende 
por segurança pública e sua categorização jurídica como serviço público ou não. 

 
Sempre houve grande controvérsia na doutrina a respeito da noção 

de serviço público, colocando-se, num primeiro momento, tal noção no ápice do 
Direito Administrativo, como ocorreu na denominada Escola do Serviço Público, 
em que este se situava como noção central do Direito Administrativo, e hoje fala-
se em crise ou morte do serviço público, com o processo de privatização ou de 
desestatização, em que o Estado devolve vários cometimentos à sociedade, 
ficando com tarefas que considera essenciais à sobrevivência da coletividade (= 
Estado mínimo). 

 
Nesses termos, como aponta Jean Rivero, a crise é antes de tudo de 

fronteira, porque a noção originária de serviço público era calcada na distinção 
entre atividades públicas e privadas, que, hoje, diante da interpenetração de tais 
atividades, não mais se sustenta. 

 
Assim, pode-se afirmar que a noção de serviço público não morreu 

e muito menos que tal noção constituiria apenas reminiscência histórica. Ela se 
revitalizou e, hoje, pode exercer um importante ponto conceitual, com natureza 
de noção indispensável: serve de norte para que se identifiquem aqueles 
serviços essenciais à coletividade, que muitas vezes não podem ser prestados 
pelo setor privado, porque deficitários, mas é serviço que se presta a atender 
classes menos favorecidas, operando, com isso, como efetiva garantia 
constitucional dos direitos sociais consagrados na Constituição Federal. 

 
Não obstante a evolução do conceito de serviço público as 

divergências continuam, e, como anota Maria Sylvia Zanella Di Pietro, podem ser 
arroladas três correntes distintas: uma primeira ampliativa, que inclui no serviço 
público a atividade legislativa e judiciária; a segunda, mais moderada, que exclui 
as atividades judiciária e legislativa, mas engloba praticamente todas as 



atividades do Executivo; e a terceira corrente, mais restrita, que entende como 
serviço público apenas o fornecimento de prestações fruíveis diretamente. 

 
Qualquer que seja o conceito que se adote, não se pode, porém, 

perder de vista que a segurança pública, de certo modo, sempre foi vista como 
serviço público, tanto que os autores lançam como exemplo de serviço 
indelegável ao particular exatamente o serviço de segurança pública, que, 
segundo Jean Rivero, é serviço destinado à coletividade em geral, “sem que os 
indivíduos sintam individualmente seus benefícios”.1 

 
Independentemente, pois, da discussão técnico-jurídica que se 

venha travar a respeito, pelo menos em sentido amplo é impossível não se ver 
na atividade de segurança pública a conotação de serviço público, e serviço 
indelegável, prestado pelo Estado diretamente sob o regime de direito público. 

 
O tema, pois, segurança pública, ou serviço de segurança pública, 

prestado genericamente pelas polícias civil e militar (aí incluído o Corpo de 
Bombeiros e os agentes penitenciários), pode, tranqüilamente, ser tratado à luz 
do regime jurídico dos serviços públicos, mesmo que se queira entender que não 
se trata propriamente de serviço público, por não gerar utilidade fruível 
diretamente pelos administrados. 

 
E, na realidade atual, mais se exige tal enquadramento, pois o 

serviço que mais se encontra em crise, que mais se encontra em xeque, é o 
serviço de segurança pública, convergindo Estado e sociedade na busca de 
urgentes alternativas ou soluções para o problema da violência ou da crescente 
criminalidade que assola atualmente a sociedade brasileira. 

 
DESAPROPRIAÇÃO: GARANTIA DO SERVIÇO PÚBLICO 
 
Adentra-se, agora, o tema propriamente dito: é possível realizar 

desapropriação para instituir o programa de proteção aos agentes policiais 
ameaçados em razão da atuação como agente estatal? Ou seja, que venha a 
suportar ameaças de morte em razão do exercício da atividade policial, em razão 
do exercício de suas competências públicas? 

 
Um esclarecimento preliminar: no que diz respeito a uma das 

vertentes do programa “Lares Geraes - Segurança Pública”, incentivo a projetos 
habitacionais para que os agentes de segurança pública adquiram a casa própria, 
conforme Decreto  43.846, de 06.08.04, não se admite desapropriação em 
hipótese alguma, porque, em tal vertente, os imóveis seriam repassados, doados 
ou vendidos, aos agentes públicos.  

 
E, nesse contexto, doação ou alienação do bem ao particular, 

impossível a desapropriação, como já decidiu o STJ2 e o STF3. 

                                              
1 Direito Administrativo, Almedina, Coimbra, 1981, p. 505. 
2 “A teor do disposto no art. 4o da Lei n. 4.132/62, nula é a doação feita a particular de bem desapropriado por 
interesse social, ainda que se destine a implantação de industria. Importa em lesividade ao patrimônio público a 
cessão de bem na hipótese acima indicada” (REsp 55.723/MG, Rel. Ministro  Cesar Asfor Rocha, DJ 
13.03.1995 p. 5259). 
 



 
Todavia, no que diz respeito à segunda vertente ou objetivo do 

projeto “Lares Geraes - Segurança Pública”, aquisição de imóveis, pelo Estado, 
para neles alocar, temporariamente, segundo critérios previamente definidos, 
nos termos do Decreto 44.112, de 19.09.05, agentes que atuam no âmbito do 
serviço de segurança pública, ameaçados de morte em função do desempenho 
de suas competência, ou melhor, em função do serviço, cabível a 
desapropriação. 

 
Isso porque, nos termos do art. 5o, “h”, do DL 3365/41, cabível a 

desapropriação, por interesse público, de bem destinado à exploração ou 
conservação dos serviços públicos. Noutras palavras, o DL 3365/41 qualifica 
como caso de utilidade pública a desapropriação de bem para exploração ou 
conservação de serviço público. 

 
Nessa linha, aliás, José Carlos de Moraes Salles aponta que tal 

permissivo legal aplica-se tanto ao serviço público em sentido estrito, que são os 
indelegáveis, como os de poder de polícia, como aos serviços de utilidade 
pública, aqueles destinados a fornecer prestação fruível individualmente pelo 
administrado: 

 
“Vimos, também, que os serviços públicos propriamente ditos 

devem ser executados diretamente pelo Poder Público, sem delegação a 
terceiros. Demos como exemplos desses serviços os relativos à defesa nacional, 
os de polícia e os de preservação da saúde pública. 

“Como exemplos de serviços de utilidade pública, destacamos os de 
gás, telefone, energia elétrica e transporte coletivo. (...) 

“Ora, a alínea que estamos examinando permite a declaração de 
utilidade pública, para fins de desapropriação, dos bens necessários à exploração 
ou à conservação dos serviços públicos, sejam estes executados diretamente 
pelo Poder Público (União, Estados-membros, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios) ou, indiretamente, por meio de concessionários ou de entidades 
paraestatais, bem como por autarquias e fundações públicas” (A Desapropriação 
à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, RT, 4a ed., 2000, p. 194). 

E, na hipótese, cumpre observar que, segundo se infere das normas 
do Decreto 44.112, de 19.09.05, essa segunda vertente ou objetivo do programa 
“Lares Geraes - Segurança Pública” não importa em trespasse do imóvel ao 
servidor público: ela irá gerar a aquisição de imóveis, que serão imóveis 
públicos, ou melhor bens públicos, pertencentes ao Estado, com destinação 
especial: permitir a moradia ou alojamento temporários de servidores públicos 
em atuação no âmbito do serviço de segurança público, e que se encontrem 
ameaçados em razão da execução do serviço público de segurança. 

 
Serão, porém, bens públicos, de uso especial (art. 99, II, do Código 

                                                                                                                                             
3 “Expropriação de imóvel a favor de pessoa jurídica de direito privado somente se legitima se tratar de 
concessionário de serviços públicos ou de delegado de função pública, ou afetado, o bem expropriado, ao 
serviço público. Entidade declarada de utilidade pública. Sociedade que serve desinteressadamente a 
coletividade, em obra de benemerência. Inexistência de desempenho de funções ou serviços públicos. 
Inconstitucionalidade de desapropriação de imóvel para ser-lhe doado, a fim de servir-lhe de sede”  (RE 
78229/GB, Rel. Min. Rodrigues Alckmin, DJ 06-12-1974, RTJ 72:479)  
 
 



Civil), voltados especificamente a garantir e assegurar a prestação de serviço 
público essencial: o de segurança pública. 

 
Com efeito, o serviço de segurança pública gira, basicamente, em 

torno do agente público, ou seja, o agente público, o servidor, é que é o motor 
do serviço. Ele é que executa o serviço. Ele é a peça principal. Os bens materiais 
que gravitam em torno desse serviço, v.g., veículos, armas, são exclusivamente 
acessórios e agregados ao principal: o agente público. 

 
Assim, não há dúvidas, para se garantir a execução desse serviço, 

para se garantir a conservação desse serviço, deve-se priorizar a pessoa do 
agente, do policial, para assegurar-lhe todas as condições de bem desenvolver o 
serviço de segurança, senão o próprio serviço pode sofrer danos irreparáveis. 

 
Quando, pois, se quer garantir a segurança do agente, ameaçado 

em razão do exercício do serviço de segurança pública, se garante ou se institui 
uma garantia para o próprio serviço. De modo que o programa de proteção ao 
agente do serviço de segurança ameaçado, em razão do serviço, é uma forma de 
garantia do próprio serviço. 

 
E se se está garantindo o próprio serviço, aqui nem mesmo por via 

indireta, mas direta, já que o agente, repita-se, é que é o motor, o centro, de tal 
serviço público, viável a desapropriação para aquisição do bem que será 
integrado ao patrimônio público, e destinado a uma finalidade especial: alojar o 
policial ameaçado, em razão do exercício do serviço estatal de segurança pública. 

 
Esse bem, evidentemente, não será doado ou alienado ao agente 

público: ficará, sempre, nas mãos do Estado, para alojar tais agentes, no período 
em que ameaçados, e enquanto durar a ameaça, nos termos previstos no 
programa. Certo, pois, que o bem não poderá ser alienado ou doado ou coisa do 
gênero: por ter sido objeto de desapropriação, ficará marcado com a utilidade 
pública que se lhe conferiu, sob pena do surgimento do ilícito, que no caso, 
denomina-se tredestinação, ou desvio de finalidade na desapropriação. 

 
Pode-se argumentar que a hipótese comportaria a compra, ou seja, 

deveria o Estado comprar o bem, sob processo de licitação. Todavia, a opção 
pela aquisição direta na via da desapropriação é justificável, porque é 
praticamente impossível licitar no contexto pretendido, tanto que possível a 
aquisição direta nos termos do art. 24, X, da Lei 8.666/93. 

 
Assim, como a desapropriação está se fazendo para garantia do 

serviço público de segurança pública (= conservação do serviço público), uma 
das vias que se abre à Administração, sem dúvida, é a desapropriação, devendo 
esta sopesar as razões de interesse público, oportunidade e conveniência que 
permeiam a hipótese, para decidir a respeito do melhor mecanismo de adquirir 
os bens para implementação do programa de proteção ao policial ameaçado: se 
compra direta, nos moldes do art. 24, X, da Lei 8.666/93, ou se desapropriação, 
na forma do DL 3365/41. 

 
Poder-se-ia argumentar que a hipótese não se enquadraria no art. 

5o, “h”, do DL 3365/41, pois primeiro o serviço de segurança pública não seria 
serviço público, e segundo, não se trata de garantir ou conservar o serviço 



público, quando se confere proteção ao policial, permitindo-se-lhe residir 
temporariamente em imóvel funcional destinado a tal finalidade. 

 
Ante de tudo, cabe deixar assentado que a ciência jurídica é ciência 

humana ou social, e como tal não é sujeita a juízo exatos ou matemáticos. Logo, 
o mesmo fato ou situação ou norma pode ser interpretada de várias maneiras 
distintas, sem que se acoime uma ou outra interpretação de incorreta. 

 
Nesses termos, a interpretação que ora se preconiza é interpretação 

permeada pela lógica dos princípios constitucionais da razoabilidade e 
proporcionalidade, que afasta a interpretação literal das normas jurídicas. 

 
Patrícia Baptista aponta que “dentre as funções dos princípios no 

constitucionalismo contemporâneo a função integrativa não é a mais destacada. 
Outras, como as de fundamentação, interpretação e direção do ordenamento 
jurídico, suplantam-na em importância” (Transformações do Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 85). 

 
E o clássico Carlos Maximiliano há muito enunciava que o “direito 

deve ser interpretado inteligentemente” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 
Forense, 12a ed., 1992,  p. 165/166). 

 
Diante de tal contexto, como já enunciado, mesmo diante das 

flagrantes divergências doutrinárias existentes a respeito do conceito de serviço 
público ou da abrangência dessa noção, nada mais razoável que se enquadre 
como serviço público, pelo menos para efeito de interpretação do art. 5o, “h”, do 
DL 3361/45, o serviço de segurança pública.  

 
Pode-se até divergir, em sede doutrinária pura, se esta noção é 

enquadrável ou não como serviço público. Mas para efeito de permitir 
desapropriação, interpretação restritiva da alínea “h” do art. 5o do DL 3361/45 é 
desarrazoada, desproporcional: ter-se-ia o permissivo de desapropriar para o 
serviço de telefonia, mas não se poderia desapropriar, v.g., armas para fornecer 
à polícia, porque a segurança pública não se enquadraria como serviço público. 

 
Não há dúvidas, pois, pelo menos no que diz respeito à 

interpretação da alínea “h” do art. 5o do DL 3365/41, que a dicção serviço 
público aí lançada comporta interpretação ampla, não só para abarcar o serviço 
público que envolva fornecimento de prestações fruíveis diretamente pelos 
utentes. 

 
Enquadrado o serviço de segurança como serviço público, cabe, 

agora, perquirir, se o programa que se quer implementar - proteção ao policial 
ameaçado, mediante aquisição de imóveis para permitir que o agente ameaçado 
ali resida temporariamente, durante o período da ameaça - se encontra na linha 
de conservar ou assegurar a execução do serviço de segurança pública. 

 
Como já apontado, interpreta-se, com base nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, e levando em contas as características ou 
peculiaridades de tal serviço, como plenamente enquadrável na conservação do 
serviço de segurança pública: este serviço, como dito, é prestado e está centrado 
praticamente no agente de segurança: é este que promove a segurança pública, 



que a implementa. O elemento humano, aqui, é o centro do serviço. Os demais 
pontos são acessórios. 

 
Assim, quando se ameaça o agente em razão da execução do 

serviço de segurança, se ameaça o próprio agente, se coloca em cheque o 
próprio serviço: se o marginal ameaça o agente, este se vê atrapalhado no 
exercício de suas funções, no exercício de suas tarefas públicas. Nada mais 
natural, então, que o Estado busque proteger ou conferir proteção especial a tal 
categoria, diante das peculiaridades objetivas do serviço, em relação ao grosso 
dos demais servidores públicos: sabe-se que o princípio da igualdade hoje é 
interpretado não em sentido absoluto, mas preconizando tratamento desigual 
aos desiguais. É justamente a situação dos agentes públicos que exercem o 
serviço público de segurança: o tipo de atividade que exercem lhes coloca face a 
face com marginais e bandidos, e, em função disso, merecem tratamento 
diversificado ou programas de proteção especiais. 

 
Por conseguinte, quando o Estado protege o agente ameaçado, 

colocando em segurança tais agentes públicos, em moradias adquiridas pelo 
Estado e destinadas especificamente a atender tais situações de perigo ou de 
ameaça, em razão do serviço, que gravitam em torno desses agentes de 
segurança pública, protege-se o serviço público, conserva-se o serviço público, 
de modo que tal situação não pode ser interpretada razoavelmente como 
concessiva de benefícios ou vantagens individuais para determinados servidores 
ou determinada categoria de servidor. 

 
Trata-se, isso sim, de garantia do serviço público, criada, 

objetivamente, para garantir a prestação do serviço de segurança pública, que, 
diante das suas especificidades, gera tal contexto de perigo ou ameaça ao 
próprio serviço, individualizado na pessoa dos agentes, motor praticamente único 
do serviço. 

 
E com isso sua implementação pode se dar na via da 

desapropriação, para se adquirirem imóveis a fim de implementar e executar o 
programa, porque destinado a garantir ou conservar o serviço público, donde o 
seu enquadramento no art. 5o, “h”, do DL 3365/41, ou seja, na hipótese de 
desapropriação por utilidade pública para fins de conservação e perfeita garantia 
da execução do serviço público. 

 
CONCLUSÃO 

 
Pode-se, pois, concluir, que, no âmbito de um dos objetivos do 

programa “Lares Geraes – Segurança Pública”, objetivo este lançado no Decreto 
44.112, de 19.09.05, que prevê a aquisição de imóveis por parte do Estado, para 
o uso especial a título de moradia funcional temporária, para agentes públicos 
que atuam no âmbito do serviço público de segurança pública ameaçados de 
morte em razão da execução do serviço, é possível a aquisição de tais imóveis 
por meio do instituto da desapropriação, em razão do enquadramento na 
hipótese normativa do art. 5º, “h”, do DL 3365/41, ou seja, desapropriação por 
utilidade pública para manutenção, conservação e garantia do serviço público de 
segurança pública. 

 
Os bens adquiridos pela via da desapropriação, para tal finalidade 



específica, todavia, não poderão ser doados ou alienados ao agente público ou a 
particulares: ficarão nas mãos do Estado, para alojar tais agentes, no período em 
que ameaçados, e enquanto durar a ameaça, nos termos previstos no programa. 
Por terem sido objeto de desapropriação, ficarão marcados pela utilidade pública 
que se lhes conferiu, sob pena do surgimento do ilícito, na modalidade desvio de 
finalidade na desapropriação. 

 
Belo Horizonte, 21 de outubro de 2005 
 
Érico Andrade 
Procurador do Estado 
OAB-MG 64.102/Masp 1050975-0 

  
 
 
 
 



 
DECRETO 44112 2005 de 19/09/2005 (texto original) 

         
                              Define   critérios  para   permissão 

                              temporária   de   uso   de   
moradia 

                              funcional,  no  âmbito  do  
Programa 

                              Habitacional   "Lares    
Geraes    - 

                              Segurança   Pública",  a   
policiais 

                              militares,    civis    e     
agentes 

                              penitenciários do Estado e dá 
outras 

                              providências. 
 

     O  GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso 
da atribuição 

que  lhe  confere  o  inciso VII do art. 90,  da  
Constituição  do 

Estado, e tendo em vista o disposto no Decreto 
nº 43.846, de 6  de 

agosto de 2004 e considerando que a 
manutenção da ordem pública  é 

prioridade  de governo e que os servidores 
incumbidos  diretamente 

de  sua  execução  devem  ter condições  
mínimas  de  segurança  e 

tranqüilidade, 
 

     DECRETA: 
 

     Art.  1º  Fica instituída, no âmbito do Programa 
Habitacional 

"Lares Geraes - Segurança Pública", a permissão 
temporária de  uso 

de  moradia  funcional,  em  caráter  emergencial  
e  precário,  a 

policiais militares, civis e agentes penitenciários 
que, por razão 

da  natureza  de suas atividades, tenha, em 
função do  local  onde 

resida, sua vida ou as de seus familiares em 
situação de risco,  e 

que  não  disponha  de  recursos que  possibilitem  
a  mudança  de 

moradia. 
 



     §   1º   Consideram-se   moradias  funcionais   as   
unidades 

habitacionais  adquiridas ou locadas pelo Estado 
de  Minas  Gerais 

para serem destinadas temporariamente aos 
servidores da ativa  que 

se encontrem em situação de risco de morte ou 
integridade física. 

 
     §   2º  Consideram-se  em  situação  de  risco  de  morte  
ou 

integridade  física  os  policiais  militares,  civis  e   
agentes 

penitenciários que se encontrem nas seguintes 
situações: 

 
     I   -   ser  vítima  de  ameaça  comprovada  em  
procedimento 

administrativo, policial, ou judicial, em 
decorrência  da  atuação 

regular  na sua função, cujo risco de morte ou 
integridade  física 

própria  ou de seus familiares evidencie a 
necessidade de  mudança 

do local de residência; 
 

     II  - ser vítima de ameaça em razão de ter sido arrolado 
como 

testemunha em procedimento policial ou judicial, 
originado de fato 

em que não tenha atuado como autor, co-autor 
ou participe; 

 
     III  - que resida em local de elevado índice de 
criminalidade 

comprovado em estatística de fatos policiais 
oriundos do módulo de 

Registro  de Eventos de Defesa Social (REDS) e 
onde seja  contínua 

ou  iminente  a  presença  de autores de  eventos  
delituosos  que 

efetuem ameaças ao servidor ou a seus 
familiares. 

 
     §  3º  A concessão de moradia obedecerá a ordem prevista  
nos 

incisos do § 2º observando-se, em todos os 
casos, a prioridade  no 

atendimento   aos   policiais   militares,   civis    e    
agentes 

penitenciários que exerçam funções finalísticas 
táticas. 



 
     §  4º  A  situação  de  risco de morte ou integridade  física 

deverá  ser  comprovada  por  meio de 
procedimento  administrativo 

instaurado no âmbito da Instituição a qual se 
encontra vinculado o 

servidor. 
 

     § 5º Nas circunstâncias em que a demanda por moradias 
exceder 

a  sua oferta, o procedimento administrativo será 
submetido a  uma 

comissão que definirá a priorização e a ordem de 
atendimento. 

 
     Art.  2º  Fica  criada a Comissão Estadual Para Permissão  
de 

Moradias  Funcionais, composta por um 
representante das  seguintes 

instituições: 
 

     I - Secretaria de Estado de Defesa Social, que a 
coordenará; 

 
     II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; 

 
     III  -  Secretaria  de Estado de Desenvolvimento  Regional  
e 

Política Urbana; 
 

     IV - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
 

     V - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 
 

     Art.  3º  Compete  à Secretaria de Estado de  Planejamento  
e 

Gestão: 
 

     I  -  formalizar a celebração dos termos de permissão de  
uso 

dos  imóveis destinados a atender os policiais 
militares, civis  e 

agentes penitenciários do Estado; 
 

     II  -  promover  a  gestão  dos  referidos  imóveis  até  sua 
permissão; 
 

     III  - efetuar vistoria nos imóveis, antes de sua ocupação  
e 

ao  término da vigência do termo de permissão 
de uso, para avaliar 

o estado de conservação das unidades; 



 
     IV  - comunicar o término da vigência dos termos de 
permissão 

de  uso à Secretaria de Estado de Defesa Social, à 
Polícia Militar 

do  Estado  de Minas Gerais e à Polícia Civil do 
Estado  de  Minas 

Gerais,  por  escrito, com antecedência mínima de 
45  (quarenta  e 

cinco) dias; 
 

     V  -  providenciar e encaminhar à Advocacia-Geral  do  
Estado 

toda  a  documentação  necessária à  instauração  
de  processo  de 

despejo,  nos casos em que o permissionário se 
negar  a  deixar  o 

imóvel no prazo determinado no termo de 
permissão. 

 
     Art. 4º Compete à Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais: 

 
     I - comunicar à Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão 

a demanda por moradia proveniente de policiais 
militares; 

 
     II  -  manter,  em arquivo, dados cadastrais atualizados  
dos 

policiais militares para efeito da permissão da 
moradia; 

 
     III  -  entregar  as chaves do imóvel ao policial  militar  e 

recolhê-las quando do término da vigência do 
termo de permissão de 

uso; 
 

     IV  -  notificar o policial militar, com 30 (trinta) dias  de 
antecedência,  da  extinção  do prazo  de  

vigência  do  termo  de 
permissão de uso; e 
 

     V  -  orientar  o policial militar, quando do  vencimento  do 
termo  de  permissão de uso, das providências 

necessárias  para  a 
desocupação  do  imóvel, como reparos no 

imóvel,  desligamento  do 
fornecimento  de  água e energia elétrica, 

pagamento  da  taxa  de 
condomínio e quitação de eventuais débitos. 
 



     Art. 5º Compete à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais: 
 

     I - comunicar à Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão 

a demanda por moradia proveniente de policiais 
civis; 

 
     II  -  manter,  em arquivo, dados cadastrais atualizados  
dos 

policiais civis para efeito da permissão da 
moradia; 

 
     III  -  entregar  as  chaves do imóvel ao  policial  civil  e 

recolhê-las quando do término da vigência do 
termo de permissão de 

uso; 
 

     IV  -  notificar  o policial civil, com 30 (trinta)  dias  de 
antecedência,  da  extinção  do prazo  de  

vigência  do  termo  de 
permissão de uso; e 
 

     V  - orientar o policial civil, quando do vencimento do 
termo 

de   permissão  de  uso,  das  providências  
necessárias  para   a 

desocupação  do  imóvel, como reparos no 
imóvel,  desligamento  do 

fornecimento  de  água e energia elétrica, 
pagamento  da  taxa  de 

condomínio e quitação de eventuais débitos. 
 

     Art. 6º Compete à Secretaria de Estado de Defesa Social: 
 

     I - comunicar à Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão 

a demanda por moradia proveniente de agentes 
penitenciários; 

 
     II  -  manter,  em arquivo, dados cadastrais atualizados  
dos 

agentes penitenciários para efeito da permissão 
da moradia; 

 
     III - entregar as chaves do imóvel ao agente penitenciário  
e 

recolhê-las quando do término da vigência do 
termo de permissão de 

uso; 
 

     IV  - notificar ao agente penitenciário, com 30 (trinta) dias 
de  antecedência,  da extinção do prazo de 



vigência  do  termo  de 
permissão de uso; e 
 

     V  - orientar o agente penitenciário, quando do vencimento 
do 

termo  de  permissão de uso, das providências 
necessárias  para  a 

desocupação  do  imóvel, como reparos no 
imóvel,  desligamento  do 

fornecimento  de  água e energia elétrica, 
pagamento  da  taxa  de 

condomínio e quitação de eventuais débitos. 
 

     Art.  7º  Cabe  à  Secretaria de Estado de  Defesa  Social  o 
pagamento  das  taxas condominiais, taxa de 

coleta de  resíduos  e 
eventuais despesas dos imóveis de que trata este 

Decreto  enquanto 
estiverem desocupados. 
 

     Art. 8º O descumprimento das regras estabelecidas no 
termo de 

permissão de uso acarretará além das sanções 
civis, às penalidades 

administrativas   e   disciplinares   próprias    
previstas    nos 

regulamentos das instituições. 
 

     Art.  9º  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de   sua 
publicação. 
 

     Palácio  da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de  
setembro 

de  2005; 217º da Inconfidência Mineira e 184º 
da Independência do 

Brasil. 
 

     AÉCIO NEVES - GOVERNADOR DO ESTADO 
 
 
 
 DECRETO 43846 2004 de 06/08/2004 (texto original) 

         
                              Institui   o  Programa  Habitacional 

                              “LARES  GERAES - 
Segurança  Pública” 

                              para   a   implantação  de  
unidades 

                              habitacionais para as  
famílias  dos 



                              policiais   militares,    civis    
e 

                              bombeiros  militares  e  dá   
outras 

                              providências. 
 

     O  Governador do Estado de Minas Gerais, no uso da 
atribuição 

que  lhe  confere  o  inciso VII do art. 90,  da  
Constituição  do 

Estado, 
 

     DECRETA: 
 

     Art.  1º  -  Fica  instituído o Programa Habitacional  “LARES 
GERAES   -  Segurança  Pública”  com  objetivo  

de  viabilizar   a 
implantação  de projetos habitacionais destinados 

às famílias  dos 
policiais  militares,  civis e bombeiros militares  

do  Estado  de 
Minas  Gerais, mediante a celebração de 

contratos e convênios  com 
instituições  financeiras  e  cooperativas  

habitacionais   desses 
servidores públicos estaduais, constituídas de 

acordo  com  a  Lei 
Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 
 

     Art. 2º - Fica criado o Grupo Coordenador do “LARES 
GERAES  - 

Segurança Pública” com a finalidade de conduzir o 
planejamento e a 

organização  dos  trabalhos no âmbito do 
Programa Habitacional,  o 

qual  será  composto por um representante dos 
seguintes  órgãos  e 

entidades: 
     I  -  Secretaria de Estado de Planejamento e  

Gestão,  que  o 
coordenará; 
     II  -  Secretaria  de  Estado de 

Desenvolvimento  Regional  e 
Política Urbana; 
     III - Secretaria de Estado de Defesa Social; 
     IV  -  Companhia  de Habitação do Estado de  

Minas  Gerais  - 
COHAB/MG; 
     V - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
     VI - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; 
     VII - Corpo de Bombeiros Militares do Estado 

de Minas Gerais; 



e 
     VIII  - um representante de cada uma das 

entidades de classe, 
legalmente   constituídas,  dos  policiais  civis,   

militares   e 
bombeiros militares indicados pelas mesmas. 
 

     Art. 3º - Compete aos titulares dos órgãos e entidades a  
que 

se  referem   os  incisos  do art. 2º indicar  o  
representante  e 

respectivo suplente que irá compor o Grupo 
Coordenador do Programa 

Habitacional “LARES GERAES - Segurança 
Pública”. 

     Parágrafo único - A indicação dos 
representantes dos órgãos e 

entidades  far-se-á  pelo  titular  da  Secretaria  
de  Estado  de 

Desenvolvimento Regional e Política Urbana. 
 

     Art. 4º - Compete ao Grupo Coordenador: 
     I  -  desenvolver, conduzir e coordenar ações 

administrativas 
com  vistas  à  implantação e desenvolvimento  

de  empreendimentos 
habitacionais  nos  órgãos  da  administração  

pública  direta   e 
indireta; 
     II  -  coordenar  e acompanhar a implantação 

e  execução  dos 
projetos de construção de moradias; 
     III  -  identificar e definir prioridades dos 

projetos, assim 
como  terrenos acessíveis e disponíveis, as fontes 

de  recursos  e 
financiamentos  para  a operacionalização das  

ações  a  que  este 
Decreto se destina; 
     IV  - propor parcerias através de convênios ou 

contratos, com 
os agentes envolvidos; 
     V   -  definir  mecanismos  de  apoio  às  

ações  técnicas  e 
operacionais  pertinentes  à aprovação dos  

projetos  apresentados 
pela  cooperativas habitacionais dos policiais 

militares, civis  e 
bombeiros  militares, constituídas de acordo com 

a Lei Federal  nº 
5.764, de 16 de dezembro de 1971; 
     VI  -  criar  condições para obtenção às linhas 



de  créditos, 
junto    às   entidades   oficiais   Financiadoras   

de   projetos 
habitacionais,  para operacionalização dos 

projetos  e  consecução 
dos objetivos a que se propõem; 
     VII  - apreciar e deliberar previamente os 

projetos no âmbito 
do Programa Habitacional “LARES GERAES - 

Segurança Pública”; e 
     VIII   -   deliberar  e  aprovar,  por  maioria  

simples,   a 
regulamentação complementar do Programa 

Habitacional “LARES GERAES 
- Segurança Pública”. 
     Parágrafo  único  -  Poderá ser solicitada a  

colaboração  de 
órgãos  e  entidades da Administração Pública 

Estadual,  bem  como 
serem  convidados  seus respectivos integrantes  

a  participar  de 
reuniões,  visando à consecução dos objetivos do 

Grupo Coordenador 
de que trata este Decreto. 
 

     Art.  5º  -  Cabe  à Secretaria de Estado de  
Desenvolvimento 

Regional e Política Urbana - SEDRU: 
     I   -   propor  a  regulamentação  

complementar  do  Programa 
Habitacional  e  enviá-la para a deliberação do 

Grupo  Coordenador 
nos termos do inciso VIII do art. 4º; 
     II  - aplicar critérios sócioeconômicos, 

definidos pelo Grupo 
Coordenador  que trata este Decreto, para efeito 

de  concessão  de 
financiamentos do Programa Habitacional; 
     IV  - aprovar a prestação de contas de 

aplicação dos recursos 
do Programa Habitacional, observados os 

procedimentos de auditoria 
cabíveis; 
     V  -  supervisionar e acompanhar a 

implementação do  Programa 
Habitacional; e 
     VI  - celebrar convênios ou contratos para 

implementação  dos 
empreendimentos habitacionais. 
 

     Art. 6º - Cabe à COHAB/MG: 
 



     I  -  ser  o  órgão executor, de acordo com  os  critérios  e 
procedimentos estabelecidos pelo Agente 

Financeiro respectivo; 
     II  -  ser  o  agente financeiro, nos casos de  

aplicação  de 
recursos próprios e do Fundo Estadual de 

Habitação - FEH; 
     III    -   acompanhar   a   implantação   e   

execução    dos 
empreendimentos; 
     IV - celebrar convênio ou contrato juntamente 

com a SEDRU; e 
     V - prestar assistência técnica aos projetos 

habitacional. 
 

     Art.   7º   -  As  prefeituras  municipais,  as  cooperativas 
habitacionais de policiais militares e civis, 

bombeiros  militares 
e   entidades  representativas  das  corporações,  

em  regime   de 
colaboração,  poderão  participar das ações  de  

implementação  do 
Programa Habitacional “LARES GERAES - 

Segurança Pública”. 
 

     Art.   8º  -  OS  recursos  para  financiamento  do  
Programa 

Habitacional serão disponibilizados: 
     I  -  pelo  Governo Estadual, através de 

recursos específicos 
alocados  no  Fundo  Estadual de Habitação - 

FEH,  consignados  no 
Orçamento Fiscal do Estado; e 
     II  -  no  âmbito  do Projeto Estruturador  

“LARES  GERAES  - 
Segurança   Pública”   inserido  no  Plano  

Plurianual   de   Ação 
Governamental do Estado de Minas Gerais. 
     §   1º   -   As   prefeituras  municipais,  as   

cooperativas 
habitacionais de policiais militares e civis, 

bombeiros militares, 
entidades   representativas   das   corporações   e   

instituições 
financeiras  de  fomento  a  investimentos  

habitacionais  poderão 
disponibilizar   recursos   para  o  financiamento   

do   Programa 
Habitacional. 
     §  2º  -  Poderá haver subsídios financeiros, 

sob a forma  de 
cessão  de terrenos ou obras de infra-estrutura, 



com custo  mínimo 
incorporado ao preço das unidades habitacionais. 
 

     Art.  9º  -  Compete  à Secretaria de Planejamento  e  
Gestão 

proceder  o  credenciamento,  das  cooperativas  
habitacionais  de 

policiais  militares, civis e bombeiros bem como, 
as  instituições 

financeiras  envolvidas,  como  consignatárias,  
com   vistas   ao 

pagamento  das prestações devidas pelos 
financiamentos de imóveis, 

de  forma  facultativa,  em  folha de  pagamento  
do  servidor  ou 

pensionista, nos termos da Lei nº 15.025, de 19 
de janeiro de 2004 

e do Decreto nº 43.723, de 29 de janeiro de 
2004. 

 
     Art.  10  -  Este  Decreto entra em  vigor  na  data  de  sua 

publicação. 
 

     Palácio  da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de agosto  
de 

2004, 216º da Inconfidência Mineira. 
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Ementa 
 
DESAPROPRIAÇÃO. - LEI QUE AUTORIZA DESAPROPRIAÇÃO DO 

IMÓVEL PARA SER DOADO A ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, DECLARADA DE 
UTILIDADE PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. CABE AO PODER JUDICIARIO 
DECIDIR SE A DESAPROPRIAÇÃO CORRESPONDE A FINALIDADE 
CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA DE DESTINAR-SE O BEM EXPROPRIADO A 
FINS DE NECESSIDADE OU UTILIDADE PUBLICAS, OU DE INTERESSE SOCIAL. 
DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA DOAÇÃO A SOCIEDADE CIVIL. DECLARADA 
DE UTILIDADE PÚBLICA. A EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL A FAVOR DE PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SOMENTE SE LEGITIMA SE TRATAR DE 
CONCESSIONARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU DE DELEGADO DE FUNÇÃO 
PÚBLICA, OU AFETADO, O BEM EXPROPRIADO, AO SERVIÇO PÚBLICO. 
ENTIDADE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. - SOCIEDADE QUE SERVE 
DESINTERESSADAMENTE A COLETIVIDADE, EM OBRA DE BENEMERENCIA. - 
INEXISTÊNCIA DE DESEMPENHO DE FUNÇÕES OU SERVIÇOS PUBLICOS. 
INCONSTITUCIONALIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER-LHE 
DOADO, A FIM DE SERVIR-LHE DE SEDE. RECONHECIMENTO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.162, DE 1.6.1957 E DO DECRETO N. 
42.033, DE 13.8.1957, QUANTO A DESAPROPRIAÇÃO A QUE SE REFEREM. 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS PELA ALINEA 'B', MAS 
IMPROVIDOS.   



 
 Montagem 
 
 O fato:  
 
 
 A desapropriação e suas espécies 
 
 
 O enquadramento do fato no tipo de manutenção do serviço 

público 
 
 
 As considerações finais 
 



 


