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REQUERIMENTO Nº /2019 

 

 EXMº SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO.  
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª 

ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA do Projeto de Resolução nº 35/2019 de autoria 

do Deputado Euclério Sampaio, que “Cria a comenda do mérito legislativo RUBENS 

MUSIELLO, destinada a homenagear advogados, juristas, magistrados e notáveis pela 

advocacia trabalhista no Espírito Santo”. 

 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 27 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual  

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto visa atender a Polícia Civil, Policia Militar e Bombeiro Militar, que visa 

reconhecer os relevantes serviços prestados pelos servidores das instituições de segurança perante a 

sociedade espírito-santense, de acautelar a arma institucional com que trabalhava no momento da 

aposentadoria.  

 

Sabemos que a atividade policial é de risco constante e, ao longo da vida na ativa, os policiais 

lidam com todo tipo de criminoso. Nada mais justo que depois de aposentado tenha o direito de manter 

sua proteção individual ou de sua residência e família. Ainda, lembramos que ao longo da carreira os 

servidores em questão são submetidos a cursos de aperfeiçoamento, sendo que a experiência angariada 

nesse período, por si só, já serve para demonstrar sua capacidade no manejo de uma arma de fogo.  

 

Também, o fato de o policial encontrar-se aposentado não significa que ele tenha perdido sua 

habilidade ou responsabilidade no porte de arma de fogo. Assim, entendemos que nesse caso não há 

tipicidade material, pois o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento não é lesionado pela 

conduta em questão. Afinal, como poderia um policial ser considerado apto para portar uma arma de 

fogo no seu último dia de serviço e, por outro lado, inapto no primeiro dia da sua aposentadoria? Não 

há lógica alguma nessa decisão! 

 

No Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826 de 2003) encontramos as autoridades e agentes 

que possuem a prerrogativa do porte, sendo que entre eles, como não poderia deixar de ser, estão os 
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integrantes das instituições policiais (Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária 

Federal etc.), bem como,  autoriza o porte de arma de fogo mesmo fora de serviço, conforme o §1º do 

art. 6º  da referida lei:   

 

Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, 

salvo para os casos previstos em legislação própria e para: 

 

   § 1º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste 

artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou 

fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de 

serviço, nos termos do regulamento desta Lei, com validade em âmbito 

nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI 

 

 Dessa forma, faz-se uma analogia as condições permissivas do agente público de segurança 

quando este permanecer fora de serviço e aposentado, há razoabilidade comparativa, já que em ambas 

as situações está, o agente, fora do exercício efetivo das funções. Ainda, salientamos que a identidade 

funcional do servidor é válida, permanecendo em sua posse, mesmo após sua aposentadoria, o que 

também o vincula sua função.  

 

Frise-se que efetivamente o Estado não concede a esses policiais garantia alguma de 

segurança após sua aposentadoria.  

 

Por fim, diante da necessidade de criar ferramentas para a promoção da segurança dos servidores 

das instituições de segurança do Estado do Espírito Santo e dada a relevância do tema, é que ora 

apresentamos esta proposição, esperando contar com o indispensável apoio dos nossos ilustres pares 

para a sua aprovação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual - DC 

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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