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Relator: Ministro Dias Toffoli
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Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BOMBEIROS
CIVIS  VOLUNTÁRIOS. DELEGAÇÃO  DE  ATIVIDADES
PRÓPRIAS  DE BOMBEIROS  MILITARES. INCONSTI-
TUCIONALIDADE  FORMAL.  NORMAS  ESTADUAIS
CONTRÁRIAS A NORMAS GERAIS DA UNIÃO. INDE-
LEGABILIDADE DO PODER DE POLÍCIA A AGENTES
NÃO  ESTATAIS.  ÓRGÃOS  INCUMBIDOS  DA  SEGU-
RANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. ROL TAXATIVO.

1. Não pode lei estadual dispor, fora de peculiaridades locais e
da competência suplementar, contrariamente ou sobre  normas
próprias de lei geral, sob pena de inconstitucionalidade formal, por
invasão de competência legislativa da União.

2. Vistoria, fiscalização e lavratura de autos de infração, por serem
expressão do poder de polícia do estado, não podem ser delegadas
a particulares. O poder de polícia, atividade  estatal  típica  –  fora
atos  meramente preparatórios  e os  de  simples  execução mate-
rial –, não pode ser delegado a agentes não estatais. Precedentes.

3. São inconstitucionais normas estaduais que deleguem a agentes
não estatais exercício direto e imediato de atividades próprias
de bombeiros militares estaduais. Violação ao art. 144, caput e
§ 5o  , da Constituição da República.

4. Parecer pela procedência do pedido.



PGR Ação direta de inconstitucionalidade 5.354/SC

I RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela

Procuradoria-Geral da República, com pedido de medida cautelar,

em face do art. 112, parágrafo único, da Constituição do Estado

de Santa Catarina, e do art. 12, § 1º  , da Lei 16.157, de 7 de no-

vembro de 2013, do mesmo estado, os quais autorizam que bom-

beiros voluntários realizem vistorias e fiscalizações e lavrem autos

de infração referentes a normas de segurança contra incêndio e

pânico.

Este é o teor dos dispositivos impugnados:

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Art. 112. Compete ao Município:
[...]
Parágrafo único. No exercício da competência de fiscalização
de projetos, edificações e obras nos respectivos territórios, os
Municípios poderão, nos termos da lei local, celebrar convênios
com os corpos de bombeiros voluntários legalmente constitu-
ídos até maio de 2012, para fins de verificação e certificação
do atendimento às normas de segurança contra incêndio.

LEI 16.157, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013

Art. 12. Considera-se infração administrativa toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas e técnicas concernentes
às medidas de segurança e prevenção a incêndio e pânico.
§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infra-
ção e responsáveis pelas vistorias e fiscalizações os bombeiros
militares e os Municípios, podendo os Municípios delegar
competência aos bombeiros voluntários.

Sustenta-se inconstitucionalidade formal e material. O vício

formal  decorreria  de  as  normas  estaduais  disporem  contraria-
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mente à Lei 10.029, de 20 de outubro de 2000, da União, e, por

conseguinte, por fixarem normas gerais cuja competência legisla-

tiva pertence à União  (CR, art. 22, XXI). Inconstitucionalidade

material  decorreria  de as  normas  estaduais  delegarem a agentes

não estatais exercício de atividade de defesa civil, de caráter essen-

cial e permanente, cometida pelo art. 144, § 5º, da CR aos corpos

de bombeiros militares, como um dos órgãos incumbidos, taxati-

vamente, do exercício da segurança pública.

O relator, Ministro DIAS TOFFOLI, adotou o rito do art. 12 da

Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, e solicitou informações

do Governador e da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina (peça 7 do processo eletrônico).

O Governador  do Estado defende constitucionalidade das

normas estaduais, por não delegarem poder de polícia aos corpos de

bombeiros voluntários, somente possibilitarem que municípios fir-

mem convênios com tais entidades civis, para realização de ativi-

dade  material  consistente  na  verificação  da  compatibilidade  de

projetos, edificações e obras com as normas de segurança contra in-

cêndio, normas cuja competência legislativa é exclusiva de municí-

pios  (CR, art. 30, I).  Aduz ser  possível  delegação de  atividades

materiais relacionadas ao poder de polícia, pois, nesse caso, não há

usurpação de função exclusiva do estado. Ressalta que a legislação

estadual se ajusta à política nacional de redução de riscos de desas-

tres (Lei 12.608, de 10 de abril  de 2012)  e que a Lei nacional

11.901, de 12 de janeiro de 2009, atribui a bombeiros civis a fun-
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ção de prevenção e combate a incêndios. Aponta inexistir conflito

entre as normas estaduais e a Lei 10.029/2000 (peça 11).

A  Assembleia  Legislativa, após  tecer  escorço  histórico  do

corpo de bombeiros voluntários no estado, assenta haver espaço na

Lei  10.029/2000 para  concorrência  legislativa  dos  estados  e  do

Distrito Federal e, por conseguinte, inexistir inconstitucionalidade

formal. Assevera que as normas impugnadas dispõem sobre matéria

de competência legislativa dos municípios (fiscalização de projetos,

edificações e obras – CR, art. 30, I) e que as normas estaduais não

dispõem sobre exercício de poder de polícia. Limitam-se a permi-

tir cooperação dos corpos de bombeiros voluntários na realização

de ações, como verificar a compatibilidade de projetos, obras e edifi-

cações em face de normas de segurança contra incêndio. Destaca

que, segundo a Lei 11.901/2009, a qual regula o exercício da profis-

são de bombeiro civil, a coordenação e direção das ações em que

haja participação de bombeiros civis são incumbência dos corpos

de bombeiros militares (peça 14).

A Advocacia-Geral da União manifestou-se por improcedên-

cia do pedido, por entender tratar-se de competência  legislativa

dos municípios para dispor sobre edificações e exercer o respectivo

poder de polícia e por ser admissível exercício de ações de de-

fesa civil  por particulares em colaboração com o poder público,

porquanto envolvem socorro e assistência a vítimas de desastres

(peça 18).

É o relatório.
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II DISCUSSÃO

II.1 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

A Lei 11.901, de 12 de janeiro de 2009, ao regulamentar a

profissão de bombeiro civil, define-o como “aquele que, habilitado

nos termos desta lei, exerça, em caráter habitual, função remune-

rada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como em-

pregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas,

sociedade de economia mista, ou empresas especializadas em pres-

tação de serviços de prevenção e combate a incêndio” (art. 2o). São

os denominados brigadistas, conquanto não alterada, na lei, a deno-

minação “bombeiros civis” para esses profissionais.1

A Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, considera serviço vo-

luntário “a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a

entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins

não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, ci-

entíficos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade”

(art. 1º). Bombeiros civis, embora auxiliem os bombeiros militares

no atendimento a sinistros, não são tratados pela Lei 11.901/2009

como voluntários. A previsão dos bombeiros voluntários está na Lei

10.029, de 20 de outubro de 2000, a qual, ao dispor sobre organi-

1 Na mensagem de veto ao projeto de lei da Câmara 7, de 2011, pelo qual se
pretendia alteração da denominação “bombeiro civil” para “brigadista parti-
cular”, registrou a Presidência da República: “o ordenamento jurídico bra-
sileiro já diferencia o profissional Bombeiro Civil do Bombeiro Militar, este,
inclusive, dotado de previsão constitucional. Assim, não se justifica a altera-
ção de legislação já sedimentada”. Disponível em: < http://zip.net/bpsyzN >
ou  < http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?
t=98670&tp=1 >. Acesso em: 22 fev. 2016.
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zação e efetivos de bombeiros militares, cuidou das normas gerais

dos arts. 21, XIV, e 22, XXI, da Constituição da República.2

A Lei  10.029/2000  (federal)  estabelece  normas  gerais  para

prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços

auxiliares de saúde e de defesa civil nas polícias militares e nos cor-

pos de bombeiros militares. O art. 112, parágrafo único, da Consti-

tuição de Santa Catarina, e o art. 12, § 1º  , da Lei estadual 16.157,

de 7 de novembro de 2013, ao permitirem delegação a bombei-

ros voluntários de atividades não restritas a serviços administrati-

vos  e auxiliares, divergiram da norma geral editada pela União no

exercício regular de sua competência legislativa.

Consideradas as regras de repartição de competência legisla-

tiva, não pode lei estadual dispor, fora de peculiaridades locais e de

sua competência suplementar, contrariamente ou sobre normas

próprias da lei geral, sob pena de inconstitucionalidade, por inva-

são de competência legislativa da União.3 Isso foi precisamente o

que ocorreu quanto ao art. 112, parágrafo único, da Constituição de

2 “Art. 21 Compete à União: [...]
XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de
bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência fi -
nanceira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por
meio de fundo próprio; [...].
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...]
XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, con-
vocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros milita-
res; [...]”.

3 “A edição, por determinado Estado-membro, de lei que contrarie, frontal-
mente, critérios mínimos legitimamente veiculados, em sede de normas
gerais, pela União Federal ofende, de modo direto, o texto da Carta Polí-
tica” (Supremo Tribunal Federal. Plenário. Ação direta de inconstitucionali-
dade 2.903/PR. Relator: Ministro CELSO DE MELLO. 1º/12/2015, unânime.
Diário da Justiça eletrônico, 19 set. 2008.
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Santa Catarina, e do art. 12, § 1º, da Lei 16.157/2013  (estadual),

que autorizam delegação a bombeiros voluntários de atribuições

próprias do corpo de bombeiros militar estadual.

É atividade própria do corpo de bombeiros militar (CBM) a

lavratura de auto de infração em vistorias e fiscalizações destina-

das a  materializar medidas de segurança e prevenção a incêndio e

pânico. Cuida-se de expressão do poder de polícia, atividade tí-

pica do estado, que, fora os atos meramente preparatórios ou os

concernentes  a simples execução material, não se pode delegar a

agentes não estatais.4

Ao julgar a ADI 5.163/GO, que envolvia discussão jurídica

assemelhada em alguns aspectos, decidiu o Plenário do Supremo

Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE. LEI  Nº 17.882/2012  DO ESTADO
DE GOIÁS. SERVIÇO DE INTERESSE MILITAR VO-
LUNTÁRIO (SIMVE). INOBSERVÂNCIA  DA REGRA
CONSTITUCIONAL  IMPOSITIVA  DO  CONCURSO
PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, II, E 144, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREVENÇÃO GE-
NÉRICA E ABRANGENTE DE CONTRATAÇÃO TEM-
PORÁRIA: OFENSA AOS ARTS. 37, II, IX, E 144, CAPUT,
DA CFRB/88. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
LEI  ESTADUAL  QUE  CONTRARIA  NORMAS  GE-
RAIS DA UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
[...]
5. A competência legislativa concorrente entre a União e
os Estados-membros (CRFB/88, art. 24), nos casos em que
cabe àquela estabelecer normas gerais (§ 1º) e a estes[,] nor-

4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13. ed.
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 699-701.
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mas suplementares (§ 2º), submete-se ao exame de constitu-
cionalidade  em  sede  de  fiscalização  normativa  abstrata
quando configurada inconstitucionalidade direta, imediata e
frontal.  Precedentes  do  Plenário: ADI  1.366-AgR, Rel.
Min.  CELSO DE MELLO, Tribunal  Pleno,  DJe 20-09-2012;
ADI  2.656/SP,  Rel.  Min.  MAURÍCIO CORRÊA,  Tribunal
Pleno,  DJ 1º  .8.2003; ADI  311-MC, Rel. Min.  CARLOS

VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 14-9-1990.
6. É que afronta o texto maior lei estadual que regule fora
das peculiaridades locais e de sua competência suplementar,
atentando contra as normas gerais de competência da União
em manifestar usurpação de competência (CRFB/88, arts.
22, XXI, e 24, § 2º).
7. É inconstitucional, por vício formal, lei estadual que inau-
gura relação jurídica contraposta à legislação federal que re-
gula normas gerais  sobre o tema, substituindo os critérios
mínimos estabelecidos pela norma competente.
8. In casu, a Lei nº   17.882, de 27 de dezembro de 2012, do
Estado do Goiás, ao instituir o Serviço de Interesse Militar
Voluntário Estadual (SIMVE) na Polícia Militar e no Corpo
de Bombeiro Militar de Goiás, instituiu uma classe de po-
liciais temporários, cujos integrantes, sem o indispensável
concurso público de provas e títulos, passam a ocupar, após
seleção interna, função de natureza policial militar de ma-
neira evidentemente inconstitucional.
9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
10. Proposta a modulação temporal pelo Relator, não se
obteve, no Plenário, o quorum necessário para a sua aprova-
ção.5

A Lei 10.029/2000 veda exercício de poder de polícia por

policiais e bombeiros voluntários (art. 5º). Tal poder materializa a

atuação administrativa, amparada na lei, hábil a intervir no exercí-

cio de atividades e interesses individuais, com fundamento na pro-

5 STF. Plenário. ADI 5.163/GO. Rel.: Min. LUIZ FUX. 8/4/2015, un. DJe 91,
15 maio 2015. Sem destaque no original.
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teção do interesse público. Comenta, a esse propósito, DIOGO DE

FIGUEIREDO MOREIRA NETO:

A doutrina considera que certas atividades são, todavia, in-
delegáveis: as  denominadas  atividades jurídicas  do Estado,
que lhes são próprias e impostas como condição necessária
de sua existência. As demais, delegáveis, são as chamadas ati-
vidades sociais, que são cometidas ao Estado na medida em
que ao legislador pareça útil à sociedade, não sendo conside-
rados fundamentais à sua preservação essencial. No campo
do poder de polícia, só há atividades próprias.6

Nessa linha, observa JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

De nossa parte, entendemos se possa conceituar o poder de
polícia como a prerrogativa de direito público que, calcada
na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e
gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse
da coletividade. [...]
A competência para exercer o poder de polícia é, em prin-
cípio, da pessoa federativa a qual a Constituição Federal con-
feriu o poder de regular a matéria. [...]
Da mesma forma, só pode ter-se como legítimo o exercício
da atividade administrativa configuradora do poder de polí-
cia se a lei em que se funda e a conduta da Administração
tiver lastro constitucional. Se a lei for inconstitucional, ile-
gítimos serão os atos administrativos que, com fundamento
nela, se voltarem a uma pretensa tutela de interesse público,
materializada no exercício do poder de polícia. Só há, por-
tanto, poder de polícia legítimo na medida que legítima é a
lei que lhe dá suporte.7

São, portanto, formalmente inconstitucionais o art. 112, pa-

rágrafo único, da Constituição de Santa Catarina, e o art. 12, § 1º  ,

6 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo.
9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 94-95. Sem destaques no original.

7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. ed.
rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 70-72.
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da Lei 16.157/2013, daquele Estado, por invasão de competência

legislativa da União para editar normas gerais, a que aludem os

arts. 21, XIV, e 22, XXI, da Constituição da República.

II.2 INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

Execução de atividade de defesa civil é atribuição do Estado,

de caráter essencial e permanente, cometida pelo art. 144, § 5º,8 da

CR aos corpos de bombeiros militares, como órgãos incumbidos

da segurança pública. Consoante o art. 2º, I, do Decreto 7.257, de

4 de  agosto  de  2010, considera-se  defesa  civil  o  “conjunto  de

ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destina-

das a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e

restabelecer a normalidade social”.9

O art. 112, parágrafo único, da Constituição estadual, e o art.

12, § 1o, da Lei  16.157/2013 cometem a bombeiros voluntários

execução de atribuições próprias de agente fiscalizador, que deve-

ria ser integrante do corpo de bombeiros militar (CBM) estadual.

8 “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumi-
dade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...]
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. [...]
§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da or-
dem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições defi-
nidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. [...]”.

9 Não significa que a defesa civil do Estado não possa contar com a colabora-
ção de voluntários civis. Daí dispor o art. 2º, § 2º, da Lei 11.901/2009 que, “no
atendimento a sinistros em que atuem, em conjunto, os Bombeiros Civis e
o Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a direção das ações cabe-
rão, com exclusividade e em qualquer hipótese, à corporação militar”. 
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Atribuem-lhes procedimentos de vistoria, fiscalização e lavratura

de auto de infração.

As normas estaduais padecem de inconstitucionalidade mate-

rial, por delegarem a agentes não estatais exercício de atividade de

segurança pública e defesa civil, as quais, segundo jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal, incumbem, exclusivamente, aos ór-

gãos constantes do rol taxativo do art. 144 da Constituição, como

se vê neste precedente, por exemplo:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda Constituci-
onal no 39, de 31 de janeiro de 2005, à Constituição do Es-
tado de Santa Catarina. 3. Criação do Instituto Geral de Perícia
e inserção do órgão no rol daqueles encarregados da segu-
rança pública. 4. Legitimidade ativa da Associação dos Dele-
gados de Polícia do Brasil (ADEPOL-BRASIL). Precedentes.
5. Observância obrigatória, pelos Estados-membros, do dis-
posto no art. 144 da Constituição da República. Precedentes.
6. Taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança
pública, contidos no art. 144 da Constituição da República.
7. Impossibilidade da criação, pelos Estados-membros, de ór-
gão de segurança pública diverso daqueles previstos no art.
144 da Constituição. Precedentes. 8. Ao Instituto  Geral de
Perícia, instituído pela  norma impugnada, são  incumbidas
funções atinentes à segurança pública. 9. Violação do artigo
144 c/c art. 25 da Constituição da República. 10. Ação di-
reta de inconstitucionalidade parcialmente procedente.10

Essa Suprema Corte, ao julgar a ADI 5.163/GO, considerou in-

válida lei estadual que atribuía a integrantes de serviço de interesse

militar voluntário funções próprias de policiais militares e de bom-

10 STF. Plenário. ADI 3.469/SC. Rel.: Min. GILMAR MENDES. 16/9/2010, mai-
oria. DJe 39, 28 fev. 2011.
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beiros militares, por entender, entre outros argumentos, afrontado o

art. 144, § 5º, da CR.11

Ao julgar medida cautelar na ADI 2.752/DF, decidiu-se, na

mesma linha, que a criação de “serviço comunitário de quadra”,

caracterizado como serviço de vigilância prestado por particulares,

viola o art. 144, caput e § 5º, da CR, por consubstanciar, essencial-

mente, policiamento ostensivo, que deve ser desempenhado apenas

por policiais militares.

São, portanto, inconstitucionais o art. 112, parágrafo único, da

Constituição estadual, e o art. 12, § 1º, da Lei 16.157/2013, por vi-

olação ao art. 144, caput e § 5º, da Constituição da República.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Procurador-Geral da República reitera as

razões deduzidas na petição inicial e manifesta-se pela procedên-

cia do pedido.

Brasília (DF), 24 de fevereiro de 2016.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/PC-Par.PGR/WS/2.162/2016

11 Vide nota 8.
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