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0 presente estudo faz uma abordagem, legal e doutrinaria; sabre o 
emprego da guarda municipal na atividade de seguranga publica. Hum dos 
direitos reconhecidos em nossa Constituigao e a seguranga, sendo considerado 
urn direito fundamental de todos os cidadaos. A Constituigao dispoe urn capitulo 
especffico sabre Seguranga Publica, estabelecendo os 6rgaos responsaveis. 
Neste contexte, buscou-se verificar se a guarda municipal poderia legalmente 
exercer a atividade de polfcia na area de seguranga publica. Que segundo 
entendimento de varies autores prevalece que a guarda municipal nao tern poder 
de polfcia, face o contido na constituigao federal, e que a Poll cia Militar ficou com a 
responsabilidade pela atividade de polfcia ostensiva e preventiva, nao podendo 
assim, as guardas municipais exercerem atividades que nao seria de sua 
competencia. 
Palavra- Chave: Seguranga Publica. Guarda Municipal. Poder de Polfcia. 
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The present study it makes a boarding, legal and doctrinal an the of city guard in the 
activity of public security. That one of the recognized rights in our Constitution is the 
security, being considered a basic right of all the citizens. The Constitution makes 
use a specific chapter on Public Security, and establishing the responsible agencies. 
In this context, one searched to verify if the municipal guard could legally exert the 
activity of policy in the area of public security. That according to agreement of some 
authors, he prevails that the municipal guard does not have to be able of policy, face 
the contained one in the federal constitution, and that the Military Policy was with the 
responsibility for the activity of ostensive and preventive policy, thus not being able, 
the municipal guards to exert activities that would not be of its ability. 
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0 ser humano vivencia a si mesmo, seus 

pensamentos como a/go separado do resto do 

universo numa especie de ilusao de 6tica de sua 

conscitmcia. E essa ilusao e uma especie de prisao 

que nos restringe aos nossos desejos pessoais, 

conceitos e ao afeto por pessoas mais pr6ximas. 

Nossa principal tarefa e a de nos livrarmos dessa 

prisao, ampliando o nosso cfrculo de compaixao, 

para que e/e abranja todos os seres vivos e toda a 

natureza em sua beleza. Ninguem conseguira 

a/canqar completamente esse objetivo, mas lutar 

pela sua realizaqao ja e por si s6 parte de nossa 

liberaqao eo alicerce de nossa seguranqa interior. 

Albert Einstein 
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CAPiTULO 1 

1 INTRODUCAO 

0 medo da sociedade nos dias atuais, pelo aumento da criminalidade, e uma 

das grandes preocupagoes do poder publico em todos os niveis da federagao. 0 

quadro nacional da inseguranga e de extraordinaria gravidade. 

Devido a falta de seguranga e as altas taxas de criminalidade, pessoas de 

diversas areas pobres de grandes cidades permanecem sem acesso a direitos 

basicos bern elementares: como liberdade de expressao, organizagao, o direito de 

ir e vir, e a propria seguranga fisica e psiquica. 

De urn modo geral, segmentos expressivos da populagao brasileira 

permanecem submetidos a urn Estado paralelo, impasto por organizagoes 

criminosas e em algumas vezes por grupos de policiais corruptos e violentos 

ligados ao crime. 

Diante deste contexte, a populagao desesperada clama por socorro e o 

verdadeiro Estado, responsavel pela garantia da ordem publica, devido a varies 

fatores, principalmente por problemas sociais, deQ~~da~~~ ... ~~ !arnilia eca carencias 

de recursos humanos e materiais, nao consegue dar a seguranga desejada pelos 

cidadaos de forma satisfat6ria. 

A Constituigao Federal de 1988, em seu art. 5~ caput, garante expressamente 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil._ a inviolabilidade do direito a 

vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a propriedade. 

De acordo com a Carta Magna) todos tern dire ito a seguranga. Mas que 

seguranga e essa que o Estado esta proporcionando? Uma seguranga publica que 

nao atende a expectativa da populagao. 

Este trabalho nasce da necessidade de responder a uma questao premente; 
----~-,-----"'"•«- ... , __ ,_,- --- ~ ----. 

a inclusao dos mun1cfpios no sistema de seguranqa publica urbana do pais, cada 

vez mais importante, dentro da realidade atual. Procura-se realizar urn estudo 
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sobre a seguranc;a publica garantida na Constituic;ao Federal, buscando o seu 

surgimento, o reconhecimento e sua evoluc;ao. 

Sabe-se que a atual estrutura da Seguranc;a Publica no Brasil esta 

dimensionada no art. 144 da Constituic;ao Federal de 1988, que divide tal 

responsabilidade entre a Uniao e os Estados da Federac;ao. No entanto, a propria 

Constituic;8o define a organizac;ao do Estado em tres esferas: a Uniao, os Estados 

Federados e os Municipios, com o Distrito Federal incluldo na esfera dos Estados. 

Com isso, ocorre em todo o pais um forte movimento das comunidades na direc;ao de 

maior participac;ao dos Municipios na Seguranc;a Publica. 

0 Estado nao tem dado conta de acompanhar todas as transformac;oes. E que 

vem ocorrendo na sociedade e em particular as questoes de enfrentamento aos 

problemas de seguranc;a publica. E vislvel e perceptive! a sua limitac;ao, que vem 

demonstrando, ao Iongo dos tempos, sua importancia e o engessamento nas diversas 

areas, que se exteriorizam pela falta de investimentos e politicas publicas bem 

definidas, refletindo, assim, na qualidade dos servic;os policiais prestados, acarretando 

uma sensac;ao de que ja nao ha esperanc;a de uma vida tranqOila, pais sempre e dito 

que, devido ao crescimento populacional, particularmente nos centres urbanos, a vida 

tendera a ficar cada vez mais diflcil. 

No tocante a competencia para atuar na area da Seguranc;a Publica, denota

se que o art. 144 da Constituic;ao Federal faz parte de um capitulo da Constituic;ao 

Federal que fala especialmente sabre seguranc;a publica, elencando ali os 6rgaos 

que possuem responsabilidade em garanti-la. 

Entretanto, verifica-se que nao consta expressamente em seus incisos se a 

guarda municipal podera atuar como 6rgao policial proporcionando a garantia da 

ordem publica como direitos de todos. 

Diante deste contexto, muitos municlpios criam guardas municipais com 

fundamento no paragrafo 8° da Constituic;ao Federal para protec;ao de seus bens, 

servic;os e instalac;oes para enfrentar a violencia criminal com pollticas preventivas 

de natureza nao-policial. 

Todavia, diante dessa falta de seguranc;a, as guardas municipais acabam 

atuando paralelamente ou auxiliando os 6rgaos policiais no combate a 

criminalidade. E, na maioria dos casos, acabam criando a guarda municipal 
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exclusivamente para atuar na atividade de seguran<;a publica, para realizar 

patrulhamento ostensivo, apreensoes de pessoas e coisas, pois, a Constitui<;ao 

nao permite a cria<;ao de poHcia municipal. 

Tendo como urn dos objetivos analisar se a guarda municipal podera realizar 

a atividade de policiamento ostensivo ou preventivo e se podera atuar na area de 

seguran<;a publica, visando a garantia da ordem publica, busca-se, assim, verificar 

quais sao OS limites da Competencia das Guardas Municipais Brasileiras 

estabelecido no art. 144, paragrafo 8° da Constitui<;.§o Federal, tendo como 

referencia a sua cria<;ao por lei municipal, analisando, a partir da promulga<;ao da 

Constitui<;ao Federal de 1988, os contornos praticos e te6ricos de sua 

competencia. 

Alguns defendem que, mantidas pelos municipios, as Guardas Municipais 

devem participar da Seguran<;a Publica em todos os seus campos constitutivos. 

A Constitui<;.§o Federal de 1988 em seu capitulo Ill trata da seguran<;a publica 

como dever do Estado e indicativa de que Estado e Sociedade devem colaborar 

e, portanto, o 6rgao primeiro do estudo mais proximo a popula<;ao, isto e, o 

municipio deve ingressar nesta ardua missao. Analisando de forma ampla, alguns 

doutrinadores defendem que, por estar a guarda municipal incluida neste capitulo, 

ela deve participar da seguran<;a por constituir urn dire ito de todos. 

Hoje verificamos urn grande aumento da criminalidade, resultado de uma 

guerra urbana movida pelo narcotrafico, deixando muitas pessoas desesperadas, 

e algumas vezes resultando em morte e, segundo alguns autores, todos os 

organismos do Estado devem, de urn modo ou de outro, participar do combate a 
violencia e a delinquencia inclusive com a colabora<;ao da Guarda Municipal. 
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CAPiTULO 2 

2 DIREITOS SOCIAlS 

Este capitulo tern como objetivos £!_~.§.c_obrir o surgimento do direito a 
seguran<;a, sua positivagao, no art. 5, o e seu reconhecimento como urn dire ito social 

no art. 6°, ambos da Constituigao Federal. 

A Carta Magna, de 1988, garante, aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
propriedade e tambem o direito a seguranga. Estes constituem os principais direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

A seguranga pode ser considerada o primeiro a ser garantido aos cidadaos, 

pois sem ela, os demais tern pouca eficacia. Sendo, portanto, conhecida 

expressamente em nossa Constituigao, faz-se necessaria buscar o periodo do seu 

surgimento para melhor compreender este direito. 

Alexandre de Moraes conceitua direitos humanos fundamentais como: 

0 conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, 
que tern par finalidade basica o respeito a sua dignidade, par meio 
de sua protegao contra o arbftrio do poder estatal e o 
estabelecimento de condigoes mfnimas de vida e desenvolvimento 
da personalidade humana (MORAES, A. 2003, p. 262). 

De acordo com Silva, varios autores utilizam algumas expressoes quando se 

refere a direitos fundamentais: 

A ampliagao e transformagao dos direitos fundamentais do homem 
no envolver hist6rico dificultam definir-lhes urn conceito sintetico e 
preciso. Aumenta essa dificuldade a circunstancia de se 
empregarem varias expressoes para designa-los, tais como: direitos 
naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, 
direitos publicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades 
publicas e direitos fundamentais do homem (SILVA, 2005a, p. 175), 



14 

Segundo Alexandre de Moraes (2006), a doutrina classifica os direitos 

fundamentais como de primeira, de segunda e de terceira gera<;ao, tendo como base 

a ordem cronol6gica,,em que foram reconhecidos. 

A primeira gera<;ao dos direitos fundamentais "foi o primeiro patamar de 

alforria do ser humano reconhecido por uma Constitui<;ao. Sao direitos que surgiram 

com a ideia de Estado de direito, submisso a uma Constitui<;ao" (ARAUJO e 

JUNIOR, 2004, p. 99). 

Para Benavides: 

Os direitos da primeira gerayaO sao OS direitos da liberdade, OS 
primeiros a constarem do instrumento normative constitucional, a 
saber, os direitos civis e politicos, que em grande parte 
correspondem, par urn prisma hist6rico, aquela fase inaugural do 
constitucionalismo do Ocidente (BONAVIDES, 2002, p. 562). 

Observa-se. assim, que os direitos,, de primeira gera<;ao, representaram um 

dos primeiros direitos fundamentais presentes nos paises, onde havia Constitui<;6es 

democraticas representando um limite ao poder do Estado, e se perduraram ate o 

inicio do seculo XX, sendo incorporado aos direitos de segunda gera<;ao. 

Ap6s a concretizayao dos direitos de primeira gera<;ao e frente a necessidade 

de novas direitos, surgem os de segunda gerayao. 

Silva (2005b) ao se referir sobre, os direitos sociais esclarece que e 

necessaria verificar a natureza dos mesmos, como sao entendidos e quais sao. 

Em rela<;ao a natureza dos direitos sociais, o entendimento de Silva (2005b, 

p.53) resulta na existencia de divergencias entre os doutrinadores, poi~ ha 

constitucionalistas, principalmente !igados as doutrinas constitucionais norte,. 

americanas, que nao aceitam a ideia de que esses direitos correspondam a 
categoria de direitos fundamentais da pessoa humana. 

Esses doutrinadores chegam ate a se recusarem a aceitar que os direitos 

sociais sejam materia de ordem constitucional. Se, por acaso1os reconhecem como 

materia constitucional, justificam que sao normas ditas programaticas (SILVA, 

2005b, p. 54). 

Entretanto, Silva (2005b, p. 2) e contrario a este entendimento, pois_ 

esclarece que sempre considerou a expressao direitos fundamentais da pessoa 
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humana num sentido abrangente dos direitos sociais. Alega ainda que "nao 

apenas os entende como materia constitucional, mas como materia 

constitucional qualificada pelo valor transcendente da dignidade da pessoa 

humana". 

Para Glanz (2006, p. 1 )
1 
os direitos sociais devem ser considerados como 

direitos sociais, poi~assim descreve: 

Em nosso entender, todos os direitos intimamente relacionados com 
a dignidade da pessoa humana devem ser tratados como direitos 
fundamentais ou, como normalmente sao conhecidos, como direitos 
humanos, neles se incluindo os direitos sociais. 

Tal entendimento ja existia antes da Carta Constitucional, promulgada em 

1988. Era materia norteada pelos documentos internacionais, que protegiam os 

direitos humanos. Ap6s a entrada em vigor da Constitui<;ao de 1988, verificou-se que 

a mesma e adepta a posi<;ao em questao, pois reconheceu os direitos sociais 

como direitos fundamentais da pessoa humana, alem de serem "considerados 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos" 

(SILVA, 2005b, p. 2). 

lsso e importante, tambem, porque supera uma tend€mcia 
doutrinaria, nao raro persistente, que via ou ainda ve os direitos 
sociais como contrapostos aos direitos individuais. Como ja 
escrevemos de outra feita, a Constituiyao assumiu, na sua 
essencia, a doutrina segundo a qual M de verificar-se a integrayao 
harmonica entre todas as categorias dos direitos fundamentais do 
homem sob o influxo precisamente dos direitos sociais, que nao 
mais poderiam ser tidos como uma categoria contingente (SILVA, 
2005b, p. 2). 

Silva (2005b, p. 2) fundamenta que nao e necessaria usar bases jus 

natura!istas, como faz Perez Lufio em sua obra Derechos Humanos:' para 

entender que esses direitos constituem os novas direitos fundamentais do homem. 

Diante do exposto, chega-se a seguinte questao: o que sao direitos sociais? 
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Parte-se, entao, do entendimento de que constituem uma dimensao dos 

direitos fundamentais do homem, de que sao presta¢es positivas estatais, descritas 

em normas constitucionais, com o objetivo de proporcionar melhores condigoes de 

vida aos mais necessitados, alem de ser direitos que buscam uma isonomia social 

(SILVA, 2005 b. p. 11) .. 

Sao, portanto, direitos que se conexionam com o direito de 
igualdade. Valem como pressupostos de gozo dos direitos 
individuais na medida em que criam condic;oes materiais mais 
propicias ao auferimento da igualdade real, o que, par sua vez, 
proporciona condic;ao mais compatfvel com o exercfcio efetivo da 
liberdade {SILVA, 2005a, p. 3). 

De uma maneira geral, os direitos sociais, dispostos nos artigos1 6° aos 11 da 
1 

Constituigao, podem ser divididos em quatro classes: a) direitos sociais relatives ao 

trabalhador; b) direitos sociais relatives a seguridade, como exemplo os direitos a 
saude, a previdencia e a assistencia social; c) direitos sociais relatives a educagao e 

a cultura; d) direito social relative a familia, crianga, adolescente e idose; e) 

direitos sociais relatives ao meio ambiente'(SILVA, 2005b, p. 235). 

Esclarece Araujo (2004) que os direitos fundamentais de segunda geragao 

fazem parte do reconhecimento e protegao da dignidade da pessoa humana. 

Assim, segundo Benavides: 

Sao as direitos sociais, culturais e econom1cos bern como as 
direitos coletivos au de coletividades, introduzidos no 
constitucionalismo das distintas formas de Estado social, depois 
que germinaram par obra da ideologia e da reflexao antiliberal do 
seculo XX. Nasceram abrac;ados ao principia da igualdade, do qual 
nao se podem separar, pais faze-lo equivaleria a desmembn3-los da 
razao de ser que as separa e estimula. (BONAVIDES, 2002, p. 
564). 

De acordo com Chimenti (2005), eles tiveram seu maier reconhecimento a 

partir do infcio do seculo XX, tendo surgido de forma mais efetiva nas Constituigoes, 

em meados da segunda Guerra Mundial. 

Complementam esta ideia os ensinamentos de Araujo: 
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Sao aqueles que exigem uma atividade prestacional do Estado, no 
sentido de buscar a superac;ao das carencias individuais e sociais. 
Par isso, em contraposic;ao aos direitos fundamentais de primeira 
gerac;ao - chamados de direitos negatives - os direitos fundamentais 
de segunda gerac;ao costumam ser denominados direitos positives, 
pais, como se disse, reclamam nao a abstenc;ao, mas a presenc;a 
do Estado em ac;oes voltadas a minerac;ao dos problemas sociais. 
(ARAUJO; JUNIOR, 2004, p. 99). 

Conforme dito, os direitos de segunda gera<;ao ou direitos sociais sao 

denominados como presta<;oes positivas do Estado, mas, nao tern como realiza

los na pratica "senao quando o Estado, por si, executa o programa que possibilita 

sua satisfa<;ao concreta. Af entra certamente a questao das garantias polfticas 

da eficacia desses direitos", que pode ser a seguir apresentada: 

Primeiro, a construc;ao de urn regime democn3tico que tenha como 
conteudo a realizac;ao da justic;a social. Segundo, o apoio a partidos 
e candidates comprometidos com essa realizac;ao. Terceiro, a 
participac;ao popular no processo politico que leve os governantes a 
atender suas reivindicac;oes, tal como a vontade politica que 
conduziu os Constituintes a inscrever esses direitos de forma ampla 
e abrangente. 
A ideia de que as prestac;oes positivas nao se realizam na pratica 
esta fundada na questao do direito subjetivo e que ninguem tern 
direito subjetivo em face do Estado para obter a realizac;ao dessas 
prestac;oes que consubstanciam os direitos sociais correspondentes 
(SILVA, 2005b, p. 6). 

0 entendimento de que as presta<;oes positivas nao se realizam na pratica 

tern como fundamento a questao do direito subjetivo e que "ninguem tern direito 

subjetivo em face do Estado para obter a realiza<;ao dessas presta<;oes que 

consubstanciam os direitos sociais correspondentes" (SILVA, 2005b, p. 6). 

Quando se chega a afirmar que um direito social, como exemplo a seguran<;a, 

incumbe ao Estado programar e executar pianos ou polfticas de reestrutura<;ao, 

cria<;ao de novos 6rgaos policiais, os quais venham a atender a necessidade da 

popula<;ao, busca-se evidenciar a dimensao institucional de urn direito. E que esses 

direitos sao regras jurfdicas que vinculam todos os 6rgaos do Estado, alem de ser 

diretamente aplicaveis (CANOTILHO apud SILVA, 2005b, p. 6-7). 

Complementando a ideia, o mesmo autor alega que: 
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o reconhecimento, par exemplo, do direito a saude, e diferente da 
imposi<;ao constitucional que exige a cria<;ao do Servi<;o Nacional 
de Saude, destinado a fornecer presta<;oes existenciais imanentes 
aquele direito. Como as presta<;oes tern, igualmente, uma dimensao 
subjectiva e uma dimensao objectiva, considera-se que, em geral, 
esta presta<;ao e o objecto da pretensao dos particulares e do dever 
concretamente impasto ao legislador atraves das imposi<;oes 
constitucionais. Todavia, como a pretensao nao pode ser 
judicialmente exigida, nao se enquadrando, pais, no modelo 
classico de direito subjective, a doutrina tende a salientar apenas o 
dever objective da prestayao pelos entes publicos e a minimizar o 
seu conteudo subjective. Ainda aqui a caracteriza<;ao material de 
urn direito fundamental nao tolera esta inversao de plaqos: os 
direitos a educa<;ao, saude e assistencia nao deixam de ser direitos 
subjectivos pelo facto de nao serem criadas as condi<;oes materiais 
e institucionais necessarias a frui<;ao desses direitos. (CANOTILHO 
apud SILVA, 2005b, p. 6-7). 

Por sua vez, verifica-se que os direitos fundamentais de segunda gerac;ao sao 

tao importantes quanto os direitos de primeira gerac;ao, inaugurando uma nova fase 

dos direitos fundamentais, e proporcionando uma busca pela igualdade e reduc;ao 

dos problemas sociais, e tambem por exigirem uma prestac;ao positiva do Estado 

perante os individuos (SILVA, 2005b). 

Em suma, os direitos Sociais: 

Sao direitos fundamentais do homem, que se caracterizam como 
verdadeiras liberdades positivas, de observancia obrigat6ria em urn 
Estado Social de Direito, tendo par finalidade a melhoria das 
condi<;oes de vida aos hipossuficientes, visando a concretiza<;ao da 
igualdade social, e, sao consagrados como fundamentos do Estado 
democratico, pelo artigo 1 o, IV, da Constitui<;ao FederaL (MORAES, 
A. 2003, p. 470). 

Devido a sua grande importancia, Silva (2005a, p. 214) caracteriza-os como: 

"Presta<;oes positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 
indiretamente, enunciados em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condi<;oes de vida aos mais fracas, direitos 
que tendem a realizar a equaliza<;ao de situa<;oes sociais 
desiguais". 

Seguindo a mesma linha de pensamento, o mesmo autor (2005) classifica os 

direitos sociais como produtor e como consumidor. Como produtor, temos a 

liberdade de instituic;ao sindical, 0 direito a greve, direito do trabalhador em 
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determinar as condi<;5es de seu trabalho, a de cooperar na gestao da empresa e o 

direito ao emprego com base nos artigos r aos 11 da Constitui<;ao Federal. Como 

consumidor temos o direito a saude, a seguran<;a, ao desenvolvimento intelectual, a 
igualdade de acesso tanto para crian<;as quanta para adultos a instru<;ao, dentre 

outros que estariam implfcitos no titulo da ordem social. 

Verifica-se que os direitos fundamentais de segunda gera<;ao - direitos 

sociais - estao expressamente previstos nos artigos 6°, r e 193 e seguintes da 

nossa Carta Magna, sendo que em rela<;§o a seguran<;a, assim disp5e o artigo 6°: 

Sao direitos sociais a educa9ao, a saude, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a seguran9a, a previdencia social, a prote9ao a maternidade 
e a infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta 
Constituic;ao (BRAZIL Constituictao. 2003, p. 13). 

Logo, a seguran<;a passa a ser urn direito garantido aos indivfduos de 

exigirem do Estado presta<;5es positivas para proporcionar o que a Constitui<;ao lhes 

garante. 

Ferrer (2003), em seu artigo sabre seguran<;a esclarece que: 

0 direito a seguran9a, especie de direito social, traz para o Estado 
o dever de implementar politicas publicas de seguran9a que 
garantam aos cidadaos o direito de ir, vir e transitar com 
tranquilidade nos locais publicos e, tambem, assegurem a defesa 
de sua integridade ffsica -e de seu patrim6nio. 0 direito a seguran9a 
e parte fundamental do direito a qualidade de vida e do proprio 
direito fundamental a vida, na medida em que a inseguranc;a traz 
aumento de violencia e perturba<;ao a ordem publica e social. 

Analisando a fun<;ao do Estado, em rela<;ao a seguran<;a, pode-se considerar 

que: 

Levada em ultima analise, a functao-sfntese do Estado e prestar 
esta seguran9a: e garantir todos os valores que informam e 
propiciam a convivencia pacifica e harmoniosa entre os individuos, 
entre grupos, dentro da Na<;ao e entre estados soberanos 
(MOREIRA NETO, 1998, p. 65-66). 

Com rela<;ao a efetividade, primeiramente, observa-se que, com a evolu<;ao 

dos direitos, procurou-se desenvolver urn conjunto de meios e recursos jurfdicos 
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denominados garantias constitucionais para garantir os direitos humanos. Par 

consequencia, foi exigida a sua inscric;ao em texto legal, ou seja, que os mesmos 

fossem positivados nas constituic;5es. lsto porque, antes de sua positivac;ao, os 

direitos individuais se apresentavam como formulas abstratas (SILVA, 2005a), o que 

passou a ser insuficiente. 

Par fim, com a inclusao de tais direitos nas constituic;oes, passando a ser 

vista como direito concreto, possibilitou-se a sua regulamentac;ao, em normas 

jurfdicas infraconstitucionais. Desta forma, os direitos sociais estao, cada vez mais, 

sendo reconhecidos e passando pelo mesmo processo que os outros direitos, isto 

e, sofrendo urn processo de afirmagao. Verifica-se, entao, a ocorrencia de um 

processo de positivac;ao e reconhecimento nas constituic;oes modernas (SILVA, 

2005a). 

Essa afirma<;ao constitucional dos direitos sociais se reveste de 
transcendental importancia, pois e por ai que e!es adquirem sua 
primeira condi<;ao de eficacia juridica, mas nao basta que um 
direito seja reconhecido e declarado, e necessaria garanti-lo, 
porque virao ocasioes em que sera discutido e violado, e quanta! 
A experiemcia constitucional brasileira tem demonstrado que sua 
reiterada afirma<;ao nos textos constitucionais nao tem sido 
garantia necessaria e suficiente de sua efetividade {SILVA, 2005b, 
p. 4). 

Ap6s esse estudo sabre os direitos sociais, passa-se a analisar os 

instrumentos de eficacia dos mesmos. 

De acordo com o art. 5°, § 1°, da Constituic;ao Federal, "as normas definidoras 

dos direitos e garantias fundamentais tern aplicac;ao imediata" .. Com relac;ao aos 

direitos sociais, acredita-se que esse artigo deve ser aplicado aos mesmos (SILVA, 

2005b). 

Apesar desse entendimento, surgem alguns problemas, vista que a propria 

dependencia de legislagao a ser editada, especialmente aquelas que fazem menc;ao 

a uma lei integradora, sao de eficacia limitada. Mas a regra e de que em as normas 

que prescrevem os direitos fundamentais serem de aplicabilidade imediata, as 

normas que definem os direitos sociais tambem devem ser (SILVA, 2005b). 

Entao, em face dessas normas, que valor tern o disposto no § 1 o do art. 5°, que 

dec\ara todas de aptica~ao imediata? Em primeiro Iugar, significa que elas sao 
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aplicaveis ate onde possam, ate onde as institui9oes ofere9am condi9oes para seu 

atendimento. Em segundo Iugar, significa que os poderes judiciaries, sendo 

invocados a prop6sito de uma situa9ao concreta nelas garantida, nao podem deixar 

de aplica-las, conferindo ao interessado o direito reclamado, segundo as institui9oes 

existentes. 

Continuando a busca por novos direitos, principalmente depois das 

preocupa9oes em torno da liberdade e das necessidades humanas, surge: 

Uma nova convergencia de direitos, volvida a essencia do ser 
humana, sua razao de existir, ao destino da humanidade, pensando 
o ser humano enquanto genero e nao adstrito ao individuo ou 
mesmo a uma cotetividade determinada. A essencia desses direitos 
se encontra em sentimentos como a solidariedade e a fraternidade, 
constituindo mais uma conquista da humanidade no sentido de 
amptiar os horizontes de prote9ao e emancipa9ao dos cidadaos 
(ARAUJO e NUNES JUNIOR, 2004, p. 100). 

Como direitos de terceira gera9ao, CHIMENTI (2005) cita a prote9ao ao meio 

ambiente, ao progresso, ao patrimonio comum da humanidade, a paz, a 
autodetermina9ao dos povos, a defesa do consumidor, a infancia e juventude, a 
comunica9ao. Segundo este autor, a doutrina classifica como direitos difusos e 

coletivos e que para sua concretizayao e necessaria a cooperayao entre os povos e 

que seu fundamento seja a fraternidade ou a solidariedade. 

Para alguns autores, ha, ainda, os direitos de quarta gera9ao, que 

corresponde a democracia, o direito a informa9ao e o direito ao pluralismo 

(CHIMENTI, 2005). 

Por fim, observa-se que ha um reconhecimento do direito a seguran9a, 

considerado como um direito fundamental reconhecido em nossa Constitui9ao. Teve 

origem nos direitos de segunda gera9ao e pela necessidade de melhoria das 

condiyaes de vida, e atualmente garantida peio Estado Oemocratico de Direito. 
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CAPiTULO 3 

3. SEGURANCA PUBLICA 

Ap6s ter feito urn estudo sobre o direito a seguran9a, busca-se neste capitulo 

verificar quais 6rgaos sao competentes para garantir esse direito reconhecido na 

Constitui9ao Federal. 

A seguran9a e urn dos grandes problemas enfrentados pela popula9ao, 

desde o inicio deste seculo, principalmente para aqueles que vivem nas grandes 

cidades ou bols6es de pobreza e estao, a todo o momenta, sujeitos a atentados, 

como exemplo recente a'pcrise no Estado de Sao Paulo com os ataques em via 

publica. 

Para Moreira Neto (1991 ), o aumento descontrolado da popula9ao e sua 

desordenada concentra9ao urbana foi duas das consequencias indesejaveis da 

sociedade industrial. Acrescenta-se, de forma bern simples, que o clima propfcio a 
violencia pode ser a soma das consequencias da sociedade industrial,"' rna is a 

grande marginaliza9ao desses grandes contingentes, as grandes propagandas 

incentivando o consume atraves de meios eletronicos e a explora9ao polftica da 

miseria, fbrma urn quadro preocupante. 

Chega-se a conclusao de que o principal responsavel pelo grande problema 

de seguran9a, que existe hoje,._ em todas as cidades brasileiras, e o Estado 

brasileiro. lsto se justifica pelo fato de que, nos anos trinta, iniciando-se o 

processo de industrializa9ao, nao houve preocupa9ao com o problema 

demografico e suas consequencias sociais, por parte dos governantes (MOREIRA 

NETO, 1991, p. 23). 

Os governantes chegaram ate a incentivar a natalidade com polfticas 

tributarias e assistenciais, sem prever os resultados e de forma equivocada. 

Desses incentives, sugiram as consequencias, e esses governantes omitiram-se 

em suas responsabilidades no que diz respeito a infra-estrutura sanitaria e 

educacional, o que proporcionou o agravamento da violencia (MOREIRA NETO, 

1991, p. 5). 
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0 Estado brasileiro possui muitos recursos, mas nao considera a seguran9a 

como urn grande problema social, pois: 

Embora o estado brasileiro sempre tivesse tido oportunidade e 
meios para solucionar o problema, sendo que por duas vezes 
dispondo de formidavel poder arbitrario, preferiu concentrar seus 
esforc;os no econ6mico, multiplicando obsessivamente sua 
presenc;a concorrencial e monopolista em busca de outras metas e 
de outros valores (MOREIRA NETO, 1991, p. 138). 

Com essa politica, o Brasil tornou-se urn rico empresario em urn pobre pais. 

Na realidade, procurava solucionar problemas de seguran9a nacional e acabou 

criando e agravando o problema da seguran9a publica, pais: 

Assim, ironicamente, o Estado por n6s constitufdo, que tanto 
descurou da seguranc;a social, tern agora conosco, a sociedade 
brasileira, urn grande debito, que se agudeza com o problema da 
inseguranc;a publica (MOREIRA NETO, 1991, p. 34). 

A violencia, para Lazzarini (1998), nao importando de que tipo for, contra 

pessoas, bens ou contra o prOprio Estadc, tern levado o panico a tcdos, 

indistintamente, pais, segundo ele, nao se poupa nem mesmo a intimidade dos 

lares, nem mesmo as vitimas indefesas, atingindo ate as autoridades constituidas 

no dever legal de combate-las. 

A seguran9a das pessoas constitui urn complemento do direito a liberdade, 

pais, segundo Moreira Neto: 

A seguranc;a e instrumental para a ordem. Neste sentido, e uma 
condic;ao existencial, tanto dos indivfduos, como da sociedade. Os 
fen6menos sociais estao em constante ebulic;ao e passam por 
imprevisfveis mutac;oes, sendo necessaria impor urn minimo de 
estabilidade e de ordem para que as sociedades possam sobre 
existir e progredir. A seguranc;a e, portanto, uma garantia, e, por 
extensao, vern a ser urn conjunto de atividades que a 
salvaguardam em favor de indivfduos, grupos, nac;oes, Estados e 
grupos de Estados, contra tudo que possa oferecer perigo a sua 
existencia e a seu progresso (MOREIRA NETO, 2003, p. 400). 

Para Slaibi Filho (2004), nao basta a pessoa viver e ser livre - necessaria 

tambem que sinta a seguran9a de que os bens alcanc;ados por ela nao lhe serao 

retirados, "A inseguranc;a das relac;oes sociais (e, em conseqOencia, juridicas), e 
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alga que irrita a personalidade individual, pais todos trazem em si o sentimento de 

que suas necessidades serao satisfeitas com os bens que alcangaram" (SLAIBI 

FILHO, 2004, p. 393). 

Para Cretella Junior: 

0 problema da seguran~a quer do Estado, quer do indivfduo, 
inscreve-se como urn dos temas fundamentais do direito. Quanto ao 
Estado, seguran~ quer dizer paz, estabilidade das estruturas das 
institui~oes; quanto ao individuo, seguran~a quer dizer tranqUilidade 
ffsica e psfquica, condi~oes garantidoras de circunstancias que 
possibilitam o trabalho, afastada a vis inquietativa (CRETELLA 
JUNIOR, 1993, p. 3410). 

"0 valor seguranga, alem de ser a mais antiga e, frequentemente, uma 

condigao sine qua non para o atendimento dos demais valores" (MOREIRA NETO, 

2003, p. 391 ). 

Partindo-se da nogao de seguranga e buscando o significado de seguranga 

publica, Silva a define como uma: 

Situa~ao de preserva~ao ou restaura~ao da convivemcia social que 
permite que todos gozem de seus direitos e exer~am suas 
atividades sem perturba~o de outrem, salvo nos limites do gozo e 
reivindica~ao de seus pr6prios direitos e defesa de seus legitimos 
interesses (SILVA, 2005a, p. 778). 

No entanto, De Placido e Silva, diz ser 

"Seguranqa Publica o afastamento, por meio de organiza~oes 
pr6prias, de todo perigo, ou de todo mal, que possa afetar a ordem 
publica, em prejuizo da vida, da liberdade, ou dos direitos de 
propriedade do cidadao" (De PLACIDO E SILVA apud LAZZARINi, 
1998, p. 9). 

Conclui o Autor dizendo que ela limita as liberdades de cada pessoa, e que 

estabelece que a liberdade de cada urn nao possa ultrapassar as liberdades 

asseguradas aos demais, mesmo o que a lei nao veda. 

Segundo Bastos e Martins (1997, p. 196) ela "hospeda, no pais, a 

preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio". 
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Para Chimenti (2005, p. 456), "A seguran<;a publica consiste na preserva<;ao 

da ordem publica intema". 

A expressao "ordem publica" vern sendo utilizada nas legisla<;5es e por 

diversos autores, o que gera a necessidade de buscar a sua significa<;ao. 

Segundo Lazzarini (1998, p. 3), a ordem publica "e encontrada amiude na 

legisla<;ao brasileira, o que dispensa a indica<;ao dos preceitos legais, de direito 

privado ou publico, a que esta se refira". 

Ja segundo Silva (2005a), para que a mesma seja garantida, tem-se 

praticado as maiores arbitrariedades, as quais, muitas vezes, acabam 

desrespeitando os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Tendo como objetivo buscar seu significado, verifica-se que pede variar no 

tempo e no espa<;o: 

Na verdade, nada mais incerto em direito do que a no<;ao de ordem 
publica. Ela varia no tempo e no espa<;o, de urn para outro pais e, 
ate mesmo, em urn determinado pais de uma epoca para outra. Nos 
anais da jurisprudencia, alias, tornou-se conhecida a frase do 
Conselheiro Tillon, da Corte de Cassa<;ao de Paris, de que 
procurar definir o termo ordem publica e aventurar-se a pisar em 
areias movedi<;as (LAZZARINI, 1998, p. 4). 

"A ordem publica e o primeiro objeto dos mecanismos de seguran<;a publica. 

Nao se admitem perturba<;5es a ordem, a paz, ensejando, se grave, como<;ao 

colocar em risco a estabilidade das institui<;5es [ ... ]" (BASTOS e MARTINS,1997, p. 

196). 

Para Moreira Neto (2003, p. 400), seguranya publica, se considerada 
em seu sentido pleno, e uma situa<;ao de harmonia desejavel e 
necessaria a vida das sociedades, sendo, por isso, objeto do Direito 
que, para garanti-la, institui a sua correspondente ordem juridica. 

Pede ser entendida tambem como "a situa<;ao e o estado de legalidade 

normal, em que as autoridades exercem suas precipuas atribui<;oes e os cidadaos 

as respeitam e acatam, sem constrangimentos ou protesto" (DE PLACIDO E SILVA 

apud LAZZARINI, 1998, p. 5). 

Tambem pede ser representada por um ideal a ser alcan<;ado nos dias 

atuais, pois: 
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Todos, porem, compreendem e sentem que ela se constituiu dos 
princfpios superiores que foram a base da vida juridica e moral de 
cada povo, formando urn sistema institucional destinado a 
defender, como disse Calandrelli, altas concep96es marais, 
politicas, religiosas e economicas que fundamentam a organizayao 
do Estado, dentro do equilibria normal da vida do indivfduo e da 
na9ao. A noyao de ordem publica, que e mais facil ser sentida do 
que definida, resulta, como escreveu Salvat, de urn conjunto de 
principios de ordem superior, politicos, economicos, marais e 
algumas vezes religiosos, aos qual uma sociedade considerada 
estreitamente vinculada a existEmcia e conseNayao da organizayao 
social estabelecida (LAZZARINI, 1998, p. 4). 

Assim, cabe ao Estado garantir esta ordem publica atraves de seus 6rgaos 

representatives, sendo a polfcia seu principal representante. Policia pode ser 

conceituada como: 

A atividade da administrayao publica dirigida a concretizar, na 
esfera administrativa, independentemente da sanyao penal, as 
fimita96es que sao impostas pela lei a liberdade dos particulares ao 
interesse da conseNayao da ordem, da seguranya geral, da paz 
sociais e de qualquer outro bern tutelado pelos dispositivos penais 
(ZANOBINI apud MORAES, A 2006, p. 721). 

"Policia e o termo com que se designa a for9a organizada que protege a 

sociedade, livrando-a da vis inquietativa que a perturba" (CRETELLA JUNIOR, 1993, 

p. 341). 

No entanto, o significado apresentado nem sempre foi este. Considerando a 

analise de Silva (203a, p. 25), este termo relaciona-se com a seguran9a, tendo 

suas origens no termo grego: polis. 

Primeiramente, significou ordenamento politico do Estado, depois passou a 

ser uma atividade administrativa com o objetivo de garantir a ordem, a paz interna e 

a harmonia. Posteriormente, o mesmo termo serviu como meio de representayao do 

6rgao do Estado, o qual zela pela seguran9a das pessoas. Nos dias atuais, sua 

funyao e evitar a altera9ao da ordem jurldica (SILVA, 2003a). 

Este e tambem o entendimento de Moreira Neto, apesar de ja ter sido 

entendida como administra9ao, pelo mesmo, em tempos anteriores: 

Deriva-se das vozes grega politeia e latina po/itia, que procedem do 
etimo grego polis, daf a sua conota9ao a ordem da cidade antiga. Foi 
esta a acepyao geral de Administragao, que se manteve ate o finai 
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da !dade media, quando o conceito comec;ou a se especializar, ate 
que, sob influxo das ideias liberals, par volta do seculo XVIII, 
concentrou seu significado, para designar apenas as atividades 
do Estado limitativas e 25 condicionadoras das liberdades 
individuais (MOREIRA NETO, 2003, p. 385). 

Verifica-se que, a insen;ao da atividade de pollcia como fun<;6es 

administrativas do Estado, acabou gerando polemicas, sendo que, foi a partir da 

Revolu<;ao Industrial, que esta atividade passou a ser objeto de urn grande 

tratamento juridico. Foi assim, que se introduziu no constitucionalismo norte* 

americana e na doutrina administrativista europeia, a expressao poder de policia 

(MOREIRA NETO, 2003, p. 385). 

Ainda em rela<;ao a policia, segundo a maioria dos autores, essa pode ser 

dividida em: policia administrativa, polfcia de seguran<;a e polfcia judiciaria. No 

entanto, ha autores que a divide em poll cia administrativa e poll cia judiciaria, sendo 

a policia de seguran<;a uma especie de policia administrativa. 

Para Araujo e Nunes Junior (2004, p. 389) "A policia administrativa, tambem 

denominada policia ostensiva, cuja finalidade consiste na preserva<;ao do crime, e 

dizer, evitar que ele venha a ocorrer''. 

"Segundo Silva (2005a, p. 778) e!a "tem por objeto as !imitac;oes impostas a 

bens juridicos individuais (liberdade e propriedade)". 

A policia de seguran<;a "e a polfcia ostensiva, tern por objetivo a preserva<;ao 

da ordem publica e, pois, as medidas preventivas que em sua prudencia julga 

necessarias para evitar o dano ou o perigo para as pessoas" (Silva, 2005a, p. 778). 

De urn modo geral a polfcia judiciaria "tern por finalidade a apura<;ao das 

infra<;6es penais e sua autoria [ ... ], Sua fun<;ao basica e sua investiga<;ao, de modo 

que atua descaracterizadamente (sem uniformes)" (MOTTA FILHO; DOUGLAS, 

2001' p. 408). 

Silva esclarece que este 6rgao atua quando a ordem publica e violada, sendo 

necessaria que se apure a infra<;ao ocorrida atraves de a<;6es investigat6rias 

buscando a autoria do fato delituoso: 

Apesar de toda a vigilancia, nao e possfvel evitar o crime, sendo, pais 
necessaria a existencia de urn sistema que apure os fatos delituosos e 
cuide da perseguic;ao aos seus agentes. Este sistema envolve as 
atividades de investigac;ao, de apurac;ao das infrac;oes penais, a 
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indicayao de sua autoria, assim como o processo judicial pertinente a 
puniyao do agente (SILVA, 2005a, p. 778). 

Antes de entrar na analise de cada 6rgao responsavel pela seguran<;a 

relacionado no art. 144 da Constitui<;ao Federal, faz-se necessaria esclarecer que, 

no ano de 2000, foi criado o Plano Nacional de Seguran<;a Publica, o qual propos a 

cria<;ao de novos pianos, a reorganiza<;ao de secretarias e que teve diversas 

alteray5es e repercussoes em materia de seguran<;a Publica. 

Inclusive esse plano esta sendo usado por alguns municipios para dar 

competencia em materia de seguran<;a para sua guarda municipal, legitimando, 

assim, sua atua<;ao em materia de seguran<;a publica. 

Tambem, objetiva-se, antes de entrar na analise de cada 6rgao responsavel 

pela seguranya relacionada no art. 144, da Constitui<;ao Federal, cumpre esclarecer 

que em ambito federal e de grande importancia na gestae sobre seguran<;a e a 

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA (SENASP). Criada em 4 de 

setembro de 1997, pelo decreto n°. 2.315, sua responsabilidade se limita a 

formula<;ao, articula<;ao e indu<;ao da politica nacional de seguran<;a publica, tendo 

como base o Plano Nacional de Seguranya Publica 

Esta secretaria tern como fun<;ao a administra<;ao dos recursos oriundos do 

Fundo Nacional de Seguran<;a Publica e a estrutura<;ao e implanta<;ao do SUSP -

Sistema Unico de Seguran<;a Publica - criado a partir desse novo plano de 

seguranya (CARVALHO, 2005, p. 34). 

Para Carvalho (2005) a SENASP passou por uma reordena<;ao, ficando 

atualmente com a responsabilidade pela cria<;ao e implanta<;ao da Politica Nacional 

de Seguran<;a Publica, a partir de uma nova visao do aparelho policial brasileiro. 

Para conseguir seus objetivos, deu uma nova fun<;ao ao Fundo Nacional de 

Seguran<;a Publica, passando a ser um instrumento de dire<;ao da politica de 

seguran<;a. De projetos isolados, agora privilegia pianos que possuem 

planejamento, metas a serem alcan<;adas, avalia<;6es, monitoramento, dentre outros 

necessaries a nova visao de policia a ser construida. 

Este Sistema Unico de Seguran<;a Publica - SUSP - tern como objetivo 

executar a nova politica nacional de seguran<;a, definindo as novas linhas mestras 
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da agao da policia. Esse sistema foi criado para que as polfcias federal, estadual e 

municipal possam se inter-relacionar no campo da seguranga (CARVALHO, 2005). 

A integra<;ao das polfcias, na opiniao unanime de especialistas do 
setor, e a maneira mais adequada de eliminar a fragmenta<;ao desta 
atividade tfpica de Estado, especialmente num perfodo em que o 
crime esta cada vez mais organizado, com ramifica<;oes 
interestaduais e ate mesmo transnacionais (CARVALHO, 2005, p. 
34). 

Em 2005, segundo Carvalho (2005), cerca de 25 estados e o distrito federal ja 

tinham aderido ao Sistema Unico de Seguranga Publica. Tambem ja haviam sido 

liberados cerca de R$ 108 milh5es para os Estados e Municipios investirem em 

seguranga com base nos objetivos do Sistema de Seguranga Publica, na prevengao 

e repressao ao crime, e segundo o autor supracitado, (p. 34) "na reestruturagao e 

reaparelhamento das polfcias estaduais e guardas municipais, em projetos de 

combate as organizag5es criminosas e analise criminal e estatistica 34" (grifo 

nosso). 

A principal mudan<;a institufda pelo SUSP na rela<;ao entre as 
policias e a implanta<;ao do Gabinete de Gestae lntegrada (GGJs), 
que esta operando no Espfrito Santo, Mato Grosso, Parafba, Rio 
Grande do Norte e Rio Grande do Sui. Os GGis auxiliam na 
integra<;ao das a<;oes das secretarias estaduais de Seguran<;a 
Publica, de representantes do Poder Judiciario, Ministerio Publico, 
Polfcia Federal, Pollcia Rodoviaria Federal, Policia Civil, Polfcia 
Militar e Guardas Municipais, que definem, por consenso, a<;oes 
focadas principalmente no combate ao crime organizado. Em 
Pernambuco, a integra<;ao de praticas de seguran<;a publica 
promovida pelo SUSP ja esta em curso com o Cons6rcio 
Metropolitano de Seguran<;a Urbana e Preven<;ao a Violencia da 
Regiao Metropolitana de Recife, que reune 14 Municipios {Olinda, 
Jaboatao dos Guararapes, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, 
lpojuca, Jgarassu, Paulista, Moreno, llha de ltamaraca, Sao Louren<;o 
da Mata, Ara<;oiaba, Abreu e Lima, liapessuma e a propria capita! 
pernambucana). 0 projeto tern como objetivo desenvolver e 
implementar novas praticas de planejamento e gestae integrada 
para a preven<;ao da violencia entre os tres niveis de governo, 
seus 6rgaos setoriais e com a sociedade civil, alem de deflagrar e 
gerenciar urn processo sustentado de redu<;ao dos indices de 
violencia e criminalidade na regiao (CARVALHO, 2005, p. 36). 

0 Plano Nacional de Seguranga Publica, citado anteriormente, tern como 

objetivo fazer um aperfeigoamento do entao sistema de seguranga publico brasileiro, 
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atraves da integrac;ao de polfticas de seguranc;a, polfticas sociais e de ac;oes 

,..,...munita'n·as (C"'RV"' 1 1-1n 'Jnns n 3.:;\ VVII I IlL 1"\.1 1"\L..I 1'\.,,.., 1 L..VV 1 tJ· V J· 

Este plano foi criado visando garantir o direito a seguranc;a, assegurado na 

Constitui<;ao Federal Brasileira e reconhecido como um dos direitos fundamentais do 

cidadao. Com isso, busca-se reprimir e prevenir a ac;ao criminal para que possa 

trazer mais seguranc;a e tranqOilidade que tanto o povo espera (CARVALHO, 2005, 

p. 35). 

A inten9ao e, segundo Carvalho (2005), atraves das ac;oes assumidas pelos 

Estados e Municfpios, juntar esforc;os nas areas de seguranc;a publica propiciando 

mais seguranc;a a popula<;ao. 

Com relac;ao aos 6rgaos responsaveis pela seguranc;a, com base no art. 144, 

incises de I a V da Constituic;ao Federal, temos: 

a) Polfcia federal; 

b) Policia rodoviaria federal; 

c) Polfcia ferroviaria federal; 

d) Polfcias civis; 

e) Policias militares; e 

f) Corpos de bombeiros militares. 

As tres primeiras entidades policiais citadas na Constituic;ao Federal sao 

consideradas polfcias da Uniao; a polfcia federal, a polfcia rodoviaria federal e a 

polfcia ferroviaria federal. As demais sao consideradas poHcias estaduais 

(ARAUJO E NUNES JUNIOR, 2004, p. 56). 

A Polfcia Federal tern atuac;ao em todo o territ6rio nacional, reprimindo crimes 

tanto na fronteira como no caso de contrabando, ou internamente, nos casas de 

narcotrafico, atraves do combate a crimes fiscais federais conhecidos como crimes 

do colarinho branco e ate nos crimes contra a natureza. A mesma pode ate mesmo 

auxiliar as polfcias estaduais em caso de ser solicitada (BASTOS e MARTINS, 

1997). 

"Sua func;ao e, todavia, mais repressiva que preventiva, muito embora a 

fiscalizac;ao dos aeroportos e portos e a concessao de passaportes sejam tfpicas 

func;oes preventivas e burocraticas" (BASTOS e MARTINS, 1997, p. 201). 
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As suas atribui<;6es, segundo Chimenti (2005), podem ser exclusivas, nos 

casos de policia judiciaria da Uniao, nao podendo estabelecer convenios, ou de 

forma cumulativa com outras policias como exemplo a preven<;ao e repressao ao 

trafico ilicito de entorpecentes, contrabando e descaminho, nos casas de apura<;ao 

de crimes contra a Administra<;ao Publica Federal ou crimes que ultrapassam as 

fronteiras do Estado. 

Para Bastes e Martins (1997), o paragrafo 1°, faz referenda a cria<;ao deste 

6rgao, ou seja, diz que o mesmo deve ser criado por lei, e por consequencia, as 

competencias elencadas nos quatro incises do paragrafo 1 o devem constar na lei de 

sua cria<;ao. Como a Constitui<;ao nao faz referencia a lei complementar, esta 

devera ser ordinaria e federal. 

Em 2002, surgiu a lei 10.446, que veio regulamentar a area de atua<;ao da 

Policia Federal, estabelecendo que se houver repercussao interestadual ou 

internacional que exija repressao uniforme, podera o Departamento de Policia 

Federal do Ministerio da justi<;a, sem tirar a responsabilidade das policias Militares e 

Civis dos Estados, proceder a investiga<;ao das seguintes infra<;6es penais: 

• I - sequestra, carcere privado e extorsao mediante sequestra, se forem 

por motive politico ou se praticados em razao de fun<;ao publica exercida pela 

vltima; 

• II- no caso de forma<;ao de cartel, que corresponde aos incises I, a, II, Ill, 

e IV do art. 4° da lei n°. 8.137, de 1990; 

• Ill- quando ocorrer viola<;ao dos direitos humanos; 

• furto, roubo ou recepta<;ao de cargas que forem transportadas em 

opera<;ao interestadual ou internacional, quando houver suspeitas de atua<;ao de 

quadrilha ou banda em mais de um Estado (CHIMENTI, 2005, p. 65). 

A polfcia rodoviaria federal tern como fun<;ao o patrulhamento ostensive das 

rodovias federais, no entanto, vern sofrendo crfticas este paragrafo por ser 

considerado desnecessario. Se for policia rodoviaria federal, o proprio nome vai 

indicar sua competencia, pais e evidente que se destina ao patrulhamento de 

rodovias. A expressao, rodovia federal, tambem e desnecessaria pelo fato de que 

vivemos em um pals federative, sendo evidente que see policia rodoviaria federal, a 

sua fun<;ao sera de cuidar de rodovias federais e nao de rodovias estaduais, pois, 

estas sao de responsabilidade dos Estados (BASTOS e MARTINS, 1997). 
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Passando a analisar a seguranga publica em nivel estadual, sendo a policia 

civil a primeira de/as re!acionada em nossa Constituigao Federal, verifica-se que, 

segundo Araujo e Nunes (2004), sua principal atribuigao e a de policia judiciaria, 

dirigida pelos delegados de polfcia de carreira e responsavel pela investigagao de 

crimes (art. 144 e §4° da Constituigao Federal). No case de apuragao das infragoes 

penais; ficam excluidas as de competencia da policia federal e das policias militares. 

A polfcia civil busca apurar as infrag6es penais, conforme dito acima, e nesta 

busca, procura fornecer elementos necessaries ao Ministerio Publico e ao Poder 

Judiciario, a punigao dos culpados, sendo denominada policia repressiva 

(CHIMENTI,2005, p. 32). 

Com relagao as policias militares, verifica-se que sua fungao e a de policia 

ostensiva e busca a preservagao da ordem publica, conforme definido no paragrafo 

5° do art. 144 da Constituigao Federal. 

As policias militares, organizag6es de assento constitucional, sao fundadas 

em regulamento disciplinar e estruturada hierarquicamente, atuando, eventualmente, 

sob a responsabilidade da Uniao, mas tendo sua atuagao no ambito dos respectivos 

territories (MOREIRA NETO, 2003, p. 12). 

Alem de sua atribuigao Constitucional, as pollcias militares podem ser 

convocadas e mobilizadas para se tornarem forgas auxiliares, reservas do Exercito, 

e podem ser submetidas a outras atribuig6es definidas em lei. Sao estruturadas em 

postos e graduagaes, podendo atingir o grau mais elevado, que sera de Coronel. 

Essas policias sao as caracterizadas por policias preventivas, ou melhor, dizendo: 

No desempenho da polfcia ostensiva, expressao que engloba o 
ciclo completo da policia administrativa - ordem, consentimento, 
fiscalizayao e san9ao - as Pollcias Militares atuam como for9a de 
dissuasao (a96es preventivas), mas diante de ruptura da ordem 
publica, atuam como for9a de choque, precedendo o emprego 
eventual das For9as Armadas (a96es repressivas) e, finalmente, sob 
convoca9ao federal, atuara em missoes de guerra externa ou caso 
de grave subversao da ordem ou ameaya de sua irrup9ao (a9oes 
repressivo-operatfvas) (MOREIRA NETO, 2003, p. 408). 

Em ambito Estadual, tem-se ainda o Corpo de Bombeiros Militar, que tern 

como competencia a execugao de atividades de defesa civil, a prevengao e o 

combate a incendios, alem de outras atribuidas em lei (SILVA, 2005a). 
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Este rol dos 6rgaos responsaveis pela seguranc;a na Constituic;ao Federal e 

taxativo. Segundo os doutrinadores, tern como func;ao a preservac;ao da ordem 

publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio. Sendo assim, nao ha 

possibilidade de legislac;ao infraconstitucional criar outros 6rgaos, nem mesmo as 

Constituic;Qes estaduais estao autorizadas a ampliarem (MORAES, A 2003, p. 22). 

Alexandre de Moraes (2003, p. 1658) cita uma jurisprudencia do Supremo 

Tribunal Federal reconhecendo a impossibilidade de ampliac;ao do rol taxativo do art. 

144: 

lmpossibilidade de ampliaf;aO do rol de 6rgaos da Seguranf;a 
Publica descrito pela Constituif;ao Federal: STF 
"lncompatibilidade, com o disposto no art. 144 da Constituic;ao 
Federal, da norma do art. 180 da Carta Estadual do Rio de Janeiro, 
na parte em que inclui no conceito de seguranc;a publica a 
vigilancia dos estabelecimentos penais e, entre 6rgaos encarregados 
dessa atividade, ai denominada Polfcia Penitenciaria. Ac;ao direta 
julgada procedente, par maioria de votos" (STF - Plena - Adin no. 236-
8/RJ- Rei. Min. Octavia Gallotl- Diario da Justiqa, Seyao I, 1° Jun. 
2001 J p. 75). 

Analisadas as func;oes de cada 6rgao descrito na Constituic;ao Federal, 

verifica-se que houve uma repartic;ao de competencias em materia de seguranc;a 

publica entre a Uniao e os Estados, levando em considerac;ao o problema de 

seguranc;a ser de competencia e responsabilidade de todos os entes da Federac;ao, 

pelo principia federative, sem esquecer que cada unidade federativa possui certas 

peculiaridades (Silva, 2005a). 

Observa-se que a constituic;ao atribui as policias federais a competencia em 

razao da materia. Sendo assim, verifica-se que sao atribuic;oes em campo e 

quest5es delimitadas, devida e estritamente enumeradas, de maneira que, afastadas 

essas areas especificadas, a seguranc;a publica e de competencia da organizac;ao 

po!icial des Estados, cabendo a e!es organizar a seguranc;a publica dentro de seu 

territ6rio, com base no art. 144, paragrafos4°, 5° e 6° (SILVA, 20053
, p. 15). 

0 autor conclui fazendo uma analise do paragrafo yo do art. 144 da 

Constituic;ao: 

Entao, quando a Constituic;ao determina que a lei disciplinara a 
organiza<;ao e o funcionamento dos 6rgaos responsaveis pela 
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seguran9a publica, de maneira a garantir a eficiemcia de suas 
atividades, isso significa basicamente a lei estaduat, mas tambem 
a lei federal, nos estritos limites de sua competencia, relativamente 
as polfcias federais (federal, rodoviaria e ferroviaria), ressalvada, e 
claro, a competencia da Uniao para estabeiecer as norm as gerais 
mencionadas nos arts. 22, XXI, e 24, XVI, respectivamente 
sabre as polfcias militares e as polfcias civis (SILVA, 2005a, p. 
780). 

Segundo Alexandre de Moraes (2003), a Carta Magna preve que os diversos 

6rgaos responsaveis pela seguranga publica tern como finalidade atender os 

reclamos sociais e evitar que haja intervengao das forgas armadas na seguranga 

intern a. 

Para Moreira Neto (1991, p. 45), a seguranga reconhecida no art. 144, 

da Constituigao Federal, e urn dever do Estado e busca, nao s6 da preservagao 

contingencial de ordem publica contra manifestag6es ou desordem, mas, 

principalmente, a preservagao permanents das corretas atitudes da populagao 

diante dos valores da ordem - como condigao existencial da sociedade e de seu 

desenvolvimento. 

Este autor (Moreira Neto, 1991, p. 41 ), chega a conclusao de que o Estado 

deve ter atitudes positivas e construtivas em face dos valores da ordem, os quais 

nao estao sendo respeitados, ja que se tern como pressuposto minima o direito a 
dignidade da pessoa humana. E quando deixa de dar uma condigao basica a 
educagao, justiga e seguranga acaba por ferir este direito, deixando de exercer sua 

fungao de garantir as condig6es mfnimas a sua populagao, passando a ser urn 

industrial, comerciante, minerador, banqueiro, etc. 
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CAPiTUL04 

"Gada dia e o dia do ju/gamento, e n6s, com nossos atos e nossas palavras, com nosso si/{mcio e 

nossa voz, vamos escrevendo continuamente o livro da vida. A luz veio ao mundo e cada urn de n6s 
deve decidir se quer caminhar na luz do altrufsmo construtivo ou nas trevas do egofsmo. " 

Martin Luther King 

4. GUARDA MUNICIPAL 

0 objeto de discussao, neste t6pico, sera a competencia das Guardas 

Municipais criadas pelos Municipios, tendo como ponto de analise sua fungao 

atribufda pela lei e sua relagao com os demais 6rgaos responsaveis pela seguranc;a 

publica definida no art. 144 § 8° da Constituigao Federal. 

Busca-se, tambem, verificar se esta havendo conflito de competencia entre as 

Guardas Municipais e esses 6rgaos responsaveis pela seguranga da populagao, 

principalmente as Policias Militares que estao aplicadas diretamente no policiamento 

ostensive fardado. 

As fungoes e atribuigoes das Guardas Municipais ampliaram, na pratica, 

aquelas previstas no Art. 144, da Constituigao Federal, que se limitam a protegao dos 

bens, servigos e instalagoes municipais. Elas se multiplicaram ao Iongo dos anos, 

acompanhando o crescimento das cidades e a complexidade dos problemas de 

urbanizagao. 

A prevengao constitui, hoje, a principal missao da Guarda Municipal e pode 

assumir diferentes formas, exigindo, tambem, modo operacinal diversificado, 

segundo o tipo de Municipio em que atua. 

E no espac;o publico que ela vai exercer a maior parte de suas fungoes, tais 

como: garantir a ocupagao e a utilizagao democratica deste mesmo espago publico; 

garantir o rspeito dos direitos fundamentais do cidadao na vida quotidiana; proteger o 

meio ambiente e o patrim6nio ecol6gico; detectar todo o tipo de deficiencias e panes 

que impedem a livre circulagao do cidadao e a correta utilizagao dos servigos 

publicos urbanos. Sua presenga, reconhecida pela populagao, tambem contribui para 

prevenir e mediar pequenos conflitos. 



36 

E importante ressaltar que, para se criar urn novo modelo de institui<;ao voltado 

a Seguran<;a Publica, sao necessarias novas normas, leis e regras, que 

primeiramente valorizem os seus integrantes e fortale<;am a institui<;ao. Nao basta 

querer ser polfcia, sao necessarias regras novas para nao repetir metodos 

tradicionais que marcaram grande parte das polfcias estaduais. No entanto, e sabido 

que apenas novas leis, e novas regras, nao sao suficientes para mudar uma cultura; 

elas, no entanto, tern papel fundamental no estabelecimento do perfil da polfcia e na 

consolida<;ao da institui<;ao policial, e podem ser urn dos fatores de mudan<;a de 

mentalidade, se forem implementadas e executadas com tenacidade, porque passam 

a representar urn novo term6metro institucional. 

Conforme os participantes do Institute Sao Paulo contra a violencia, Mesquita 

Neto e Mattos Ricardo (2003) e tendo como analise o Forum metropolitano de 

seguran<;a publica, chega-se ao consenso de que ha uma influencia de problemas 

sociais e urbanos no aumento da violencia e a importancia de polfticas de 

preven<;ao, complementa<;ao de poHticas de controle e na conten<;ao do aumento da 

criminalidade. 

Nesse Forum, verifica-se tambem que ha falta de polfticas de seguran<;a 

publica tanto do governo estadual quanta do governo federal e a grande 

necessidade de maior participa<;ao dos governos municipais na solu<;ao dos 

problemas envolvendo seguran<;a publica {MESQUITA NETO e MATTOS 

RICARDO, 2003, p. 54). 

0 objetivo, segundo esse forum, nao e urn processo de municipaliza<;ao da 

seguran<;a publica, alem de que os municfpios nao querem esse encargo, mas: 

Trata-se, ao contrario, de defender a expansao da participac;ao 
do municipio, no processo de melhoria da seguranc;a publica, 
atraves da colaborac;ao com o Estado e a Uniao nas polfticas de 
contenc;ao do crime, da cobranc;a de uma atuac;ao mais eficaz na 
contenc;ao do crime por parte do Estado e da Uniao, e 
principalmente do desenvolvimento de programas e ac;oes de 
prevenc;ao da violencia (MESQUITA NETO e MATTOS RICARDO, 
2003, p. 378). 

A participa<;ao dos governos municipais, na area de seguran<;a publica, 

ocorreria atraves das guardas municipais, sendo possfvel identificar, nesse Forum 

Metropolitano, algumas observa<;Qes: 
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1. A guarda municipal seria o principal meio para que os municfpios 

pudessem atuar na melhoria da seguranga publica. Essas guardas poderiam atuar 

em conjunto com as polfcias civil ou militar no combate a criminalidade e, 

posteriormente, ser transformadas em polfcias municipais, ganhando autonomia em 

re!agao as po!icias civile mi!itar. Justifica este posicionamento pelo fato de que as 

guardas ou polfcias municipais poderiam atuar mais efetivamente na prevengao da 

viol€mcia, ate mesmo porque os governos municipais estao mais pr6ximos da 

popu!agao do que o govemo estadual ou federal e sentem o problema de forma mais 

direta do que o Estado; 

2. Muitos municfpios defendem a criagao desta guarda, mas para eles, o 

grande problema encontrado pelos prefeitos sao os recursos insuficientes para 

constituir essas guardas municipais, que os recursos disponfveis deveriam ser 

aplicados em outras areas e que a lei de responsabilidade fiscal e urn grande 

obstaculo em investimentos nesta area; 

3. Para alguns prefeitos, as polfticas sociais e urbanas, como exemplo a 

garantia de acesso e melhoria da qualidade dos servigos de saude e educagao, o 

incentive ao esporte, lazer e cultura, programas de geragao de renda e emprego, 

sao os principais instrumentos dos municfpios para atuar na melhoria da seguranga 

publica. Mas para que o municipio possa atuar em condig5es de igualdade como 

estado e a uniao, e necessaria a criagao, o fortalecimento, a atribuigao de poder de 

polfcia as guardas municipais e ate mesmo a criagao das polfcias municipais se 

necessaria, para que possa atuar na seguranga publica (MESQUITA NETO e 

MATTOS RICARDO, 203, p. 65). 

Tendo como objetivo buscar as origens da guarda municipal ou da guarda 

civil no Brasil, apesar de diversos autores utilizarem a mesma expressao, verifica-
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Souza, em 1531, com a carta de D. Joao Ill que delegava competencia civil e 

penal a este governante. Mais tarde, no governo de Duarte Coelho, em 1550, na 

Capitania de Pernambuco, ja se buscava uma polfcia rigorosa e urn sistema de 

repressao contra os invasores de zonas povoadas. Verifica-se que, naquela epoca, 

os livros das Ordenagoes Afonsinas, Manuelinas e o Livro V das Ordenag5es 

Filipinas, ja tipificavam os crimes e as penas, como tambem sabre a forma do 

processo de apuragao (CARVALHO, 205, p. 43). 
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Segundo Carvalho (2005, p. 1 ), "as Ordena<;5es Filipinas deram os primeiros 

passos para a cria<;ao e desenvolvimento de Polfcias Urbanas no Brasil, ao 

disporem sobre os servi<;os gratuitos de policia". Algo interessante e que, esses 

servi<;os eram realizados pelos moradores, organizados por quadros ou quarteiroes. 

No Livro I, das Ordena9oes Filipinas, em seu tftulo LXXIII, tratava
se da figura dos Quadrilheiros que estavam presentes em vilas, 
cidades e iugares para prender os malfeitores. Esses "policiais" 
eram moradores dessas cidades, dentre os quais 20 eram eleitos 
por Juizes e Vereadores das Camaras Municipais, sendo 
ordenado, neste ato, um como Oficial Inferior de Justi9a, a fim de 
representar os demais integrantes, servindo todos gratuitamente 
durante tres anos como Quadrilheiros (CARVALHO, 2005, p. 01). 

No entanto, com o passar dos tempos essa, "Polfcia" formada por 

"Quadrilheiros" foi substituida por pedestres, conhecidos como Guardas Municipais 

e pelos Corpos de Milicias e Servi<;os de Ordenan<;as. Buscando analisar somente a 

guarda municipal, sua primeira referencia encontrada na legisla<;ao foi o Decreto de 

13 de maio de 1809, no qual criou a Divisao Militar da Guarda Real no Rio de 

Janeiro e que acabou homologando a existencia das Guardas Municipais 

Permanentes no Brasil. Este decreto teve surgimento pela necessidade, verificada 

pelo entao Principe Regente, da necessidade de uma organiza<;ao de carater policial 

para tratar da seguran<;a e tranquilidade publica na cidade do Rio de Janeiro e 

demais provincias (CARVALHO, 2005, p. 78). 

"A Guarda passou a ser subordinada ao Governador das Armas da Corte, 

sendo este comandante da for<;a militar e sujeito ao lntendente Geral de Policia, 

como autoridade Policial" (CARVALHO, 2005, p. 2). 

Na data de 18 de agosto de 1831, ocasiao em que D. Pedro I abdica seu trono 

e em virtude do novo Governo, e editada a lei de cria<;ao da Guarda Nacional e 

atraves desse mesmo ato, sao extintas as Guardas Municipais, os Corpos de 

Milicias e os Servi<;os de Ordenan<;as (CARVALHO, 2005, p. 2). 

No entanto, no mesmo ano esta guarda e novamente implantada, conforme 

explicado abaixo: 

Consequentemente, a fim de manter a ordem publica nos municfpios, 
em 10 de outubro do mesmo ano- data em que se comemora o Dia 
Nacional das Guardas Municipais'- foram novamente 
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reorganizados os Corpos de Guardas Municipais Voluntaries no Rio 
de Janeiro e nas demais Provincias, sendo este um dos atos mais 
valorosos realizados pelo entao, Regente Feij6, o qual tornou 
publica tamanha satisfac;ao, ao dirigir-se ao Senado em 1839, 
afirmando que: "Lembrarei ao Senado que, entre os poucos seNiqos 
que fiz em 1831 e 1832, ainda hoje dou muita importancia a 
criaqao do Corpo Municipal Permanente; fui tao feliz na 
organizaqao que dei, acertei tanto nas escolhas dos oficiais, que 
ate hoje e esse corpo o modelo da obediencia e disciplina, e a 
quem se deve a paz e a tranquilidade de que goza esta corte" 
(CARVALHO, 2004, p.2 grifo do autor). 

Verifica-se, ainda, que em 25 de novembro de 1831, foi extinto o posto de 

Comandante Geral das Guardas Municipais Permanentes. Contudo, em 1832, 

especialmente na data de 05 de junho, as Guardas Municipais passaram a ter em 

seu Corpo o posto de Major, ano este em que o Major Luiz Alves de Lima e Silva 

(Duque de Caxias) foi nomeado Comandante deste 6rgao na data de 18 de outubro, 

ap6s ter atuado como subcomandante desta guarda (CARVALHO, 2005). 

"Duque de Caxias comandou bravamente a Guarda Municipal durante oito 

anos, vindo a passar o comando da mesma, ao ser nomeado Coronel, no final de 

dezembro de 1839, para seguir novas fung5es publicas" (CARVALHO, 2005, p. 3). 

Segundo Carvalho (2005, p. 3), "em 1 o de julho de 1842, fora criado o 

Regulamento Geral no. 191, das Guard as Municipais Permanentes do Brasil, 

padronizando atua<;ao, patentes e uniformes". 

Com as longas batalhas e revoltas, tanto internas como externas, 
que surgiam no Brasil Imperial, como a Guerra do Paraguai, onde 
durante seis longos anos de combate foram dizimados dois terqos 
da populaqao paraguaia e milhares de brasileiros perderam a 
vida, tendo sido o conflito mais sangrento da America do Sui 
(morreram mais de 650.000 pessoas), defenderam bravamente 
as nossas fronteiras, na sua maioria Guardas Municipais 
Permanentes e Voluntarios, que juntos somavam-se aos 
Batalhoes de /nfantaria da Guarda Nacional (CARVALHO, 2005, 
p. 3). 

Ja em 1854, com a emancipagao polftica do Parana, a guarda municipal de 

Curitiba veio a somar uma nova forc;a publica que acabara de ser criada atraves da 

lei no. 07, de 1854. A partir deste a no e ate o tim do primeiro ano de guerra, a 

populagao do Parana ja contava com cerca de 88.000 habitantes, mas os que 

contribufram para a guerra somavam 1.239 soldados, distribufdos entre 517 
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voluntaries da patria, 416 guardas nacionais, 221 soldados de linha e 85 recrutas, o 

que correspondia a 1,42% da sua populagao (0 Parana na Hist6ria Militar do Brasil 

-XXIII- p. 224 apud CARVALHO, 2005, p. 4). 

Utilizando a Cidade de Curitiba como exemplo, Carvalho (2005) relata que no 

ana de 1895, ap6s a Proclamagao da Republica e apesar da mudanga de governo, 

as guardas municipais continuavam em plena exercicio em sua area de 

competencia, ou seja, atuando nessa municipalidade. Analisando sua competencia, 

na epoca, verifica-se que a guarda tinha como fungao verificar se os comerciantes 

estavam pagando os impastos, sua corregao trimestral e ainda a aplicagao de 

multas aos infratores (CARVALHO, 2005, p. 4). 

No entanto, em 17 de junho de 1911, buscando ampliar a seguranga de 

Curitiba, atraves do Decreta Estadual no. 262, "foi criada a Guarda Civil do Parana, 

6rgao civil incumbido de auxiliar na manutengao da ordem e seguranga publica" 

(CARVALHO, 2005, p. 4). 

Ja em Sao Paulo, ano de 1926, o Governador Carlos de Campos, par falta de 

seguranga na cidade, resolveu criar a Guarda Civil com base na Lei n°. 2.142, em 

22, de outubro de 1926. Esta guarda era uniformizada e hierarquizada, mas 

civil,para o patrulhamento das ruas e orientagoes ao publico em geral (MORAES, 

B. 1999). 

Entretanto, passando a analisar a situagao da guarda municipal ap6s os anos 

30, principalmente no Estado Novo, verifica-se que os Estados e Municipios 

estavam perdendo suas forgas para o poder central, portanto, nao havia mais uma 

autonomia destes entes. Assim, a guarda somente era util como instrumento do 

governo para a contengao popular, mas, perdiam sua posigao frente as forgas 

armadas. Os poderes centrais, tentando evitar rebelioes tanto civis como militares, 

foram retirando gradativamente sua autonomia e acabou se tornando urn 6rgao 

inutil e muito oneroso (CARVALHO, 2005, p. 5). 

Atualmente ja existem mais de 982 municipios com guardas, segundo dados do 

IBGE levantados em 2002, e algumas Guardas Municipais que se tomaram 

referenciais positives em areas de atividade como recrutamento, formagao, 

treinamento, organizagao administrativa e operacional e investimentos tecnol6gicos 

para muitas outras instituigoes de Seguranga Publica, podendo citar, entre elas, as 
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Guardas Municipais de Diadema, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Novo Hamburgo, 

Canoas, Porto Alegre, Foz do lguac;u e Curitiba. 

Em relac;ao a Curitiba, segundo Carvalho (2005), os servic;os desempenhados 

pela guarda municipal - servic;os publicos de Guarda Civil e lnspetoria de Trafego do 

Municipio de Curitiba - foram transferidos para o Estado do Parana atraves da lei 

Estadual n°. 73, de 14, de dezembro de 1936, sendo tambem transferidos todo o 

seu efetivo operacional. 

Ap6s o termino da 2a Guerra Mundial e com a promulgac;ao da Constituic;ao 

de 1946, surgiram as "policias militares, instituidas para a seguranqa interna e a 

manutenqao da ordem nos Estados", sendo consideradas, ate nos dias de hoje, 

como forc;as auxiliares e reservas do Exercito (CARVALHO, 2005, p. 6). 

"Desse modo, com a publicac;ao do Decreta-Lei n°. 544, de 17 de dezembro 

de 1946, a Forc;a Policial do Estado do Parana passou a denominar-se Policia Militar 

do Estado do Parana" (CARVALHO, 2005, p. 6). 

No entanto, devido a sua grande ajuda na preservac;ao da ordem publica, a 

maioria das capitais brasileiras, apesar de existir a policia militar na epoca, comec;ou 

a criar unidades da Guarda Civil. Contudo, apesar deja existentes em 16 Estados, 

de seu grande apoio no combate a criminalidade e com total desprezo pela 

seguranc;a da coletividade, tais unidades acabaram sendo extintas pelo Decreta-lei 

no. 1072, de 30, de dezembro de 1969. Essa lei, considerada uma verdadeira 

intervenc;ao federal nos Estados, foi assinada pelo Generai-Presidente Garrastazu 

Medici, tendo como Chefe da Casa Militar o General-de-Brigada Joao Baptista 

Figueiredo, ex~Comandante da Forc;a Publica do Estado de Sao Paulo (MORAES, 

8.1999, p. 123). 

Desencadeado pelo Golpe Militar, por meio dos Decretos-Lei 
Federais 667, de 2 julho de 1969 e 1070, de 30 de dezembro de 
1969, os municfpios tornaram-se impossibilitados de exercer a 
seguranga publica. Contudo, mesmo com todas essas mudangas 
politicas, alguns mantiveram as suas Guardas Municipais, umas 
restritas a banda municipal, outras a vigilancia interna dos pr6prios. 
Entretanto em algumas cidades acenas mudaram o nome das suas 
instituigoes para Guarda Civil Metropolitana, mantendo-as ate as 
dias de hoje (CARVALHO, 2005, p. 6). 
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No Estado do Parana, a guarda civil, criada em 1937, passou a estar 

diretamente subordinada a policia militar do Estado a partir de 1969. No entanto, 

urn ana depois, ou seja, em 17 de julho de 1970, foi declaradamente extinta. 

Concluindo a parte hist6rica, verifica-se que em alguns Estados Brasileiros, 

existiam somente a Guarda Civil, ja em outros Estados, atuavam juntamente a 

guarda civil e a guarda municipal. Urn exemplo e o Estado do Parana, que possuia 

na cidade de Curitiba sua guarda municipal e em 17 de junho de 1911, pelo Decreta 

Estadual n°. 262 foi criada a Guarda Civil do Parana. 

Atualmente, varios municipios possuem suas guardas mumc1pais tendo 

como base expressa previsao Constitucional em seu art. 144 § S0
, ou melhor, 

dizendo: 

Assim, quase 20 anos depois de extintas as Guardas Civis, e com 
a militarizayao de seus integrantes, chegou-se a redemocratizayao 
do Brasil, e os Constituintes de 1988, entao, fizeram incluir, no 
capitulo "Da Seguranya Publica" (art. 144. da Lei Maior), o paragrafo 
8°, dizendo: "Os Municipios poderao constituir guardas municipais 
destinadas a proteyao de seus bens, serviyos e instalayoes, 
conforme dispuser a lei" (MORAES, B. 1999, p. 32). 

A Constitui9ao Federal de 19SS confere as guardas municipais a prote9ao dos 

bens, servi9os e instala96es dos municfpios, mas busca-se descobrir se e 

juridicamente permitido a guarda municipal exercer o policiamento ostensive aos 

moldes que as policias civil e militar executam. 

No entanto, varias Propostas de Emenda Constitucional foram editadas e 

outras em tramita9ao, dentre elas a PEC 534/2002 que pretende acrescentar as 

palavras "Popula96es" e "Logradouros Publicos Municipios" no Art. 144, § S0
, da 

Constitui9ao Federal, para que as Guardas Municipais sejam, de direito, 

reconhecidas como institui9ao pertencente ao sistema de Seguran9a Publica e, 

portanto, detentoras tambem do poder da polfcia. Esta Proposta de Emenda 

Constitucional, de autoria do Senador Romeu Tuma, foi apresentada em 26 de 

outubro de 2005 pelo seu relator, Deputado Federal Arnalda Faria de Sa, tendo sido 

aprovada no mesmo dia, todavia, encontra-se aguradando vota9ao. 

Com a presente proposta, as Guard as Municipais poderao se apresentar como 

urn novo modelo que se insere no contexte da Seguran9a Publica, tornando-se de 

fato e de direito, uma institui9ao com poder da policia. Porem, todo o cuidado deve 
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ser levado em considerac;ao para nao repetirem metodos tradicionais. A sociedade 

e as instituic;oes precisam estar coesas na definic;ao de urn novo modelo dentro do 

sistema Seguranc;a Publica, e todo o esforc;o conjugado deve ser envidado para a 

criac;ao de uma instituic;ao voltada essencialmente para a prevenc;ao e a cidadania. 

Atualmente encontra-se em tramitac;ao a PEG 00025/2007 de autoria do 

Senador Marconi Perillo, dando nova redac;ao ao § 8° do art. 144 da Constituic;ao 

Federal, apenas aguarda designac;ao de relator. 

Na analise de Silva (2005a), os municipios nao ficaram com nenhuma 

responsabilidade pela seguranc;a publica, somente como 6rgaos de apoio ao 

Estado, nao podendo assim, criar nenhum 6rgao policial de seguranc;a e muito 

menos de policia judiciaria. 

Ja, para o doutrinador e professor da Unicamp, Eliezer Rizzo de Oliveira: 

Mantidas pelos municfpios, as Guardas Municipais devem participar 
da Seguran9a Publica em todos as seus campos constitutivos. 
Diante do aumento da criminalidade e do numero de pessoas feridas 
e mortas em consequencia da guerra social em curso, movida com 
o pano de fundo do narcotrafico e do crime organizado, todos os 
organismos do Estado devem, de urn modo au de outro, participar do 
combate a violencia e a delinquencia (RIZZO DE OLIVEIRA, Eliezer 
apud CARVALHO, 2005, p. 172). 

Bismael Moraes (1999) defende que as normas constitucionais nao profbem 

os municipios de exercer, por meios pr6prios, a seguranc;a publica local, pais, se for 

de interesse dos munfcipes, sera legftima a atuac;ao das guardas municipais. Utiliza 

para fundamentar sua posic;ao o caput do art. 144, da Constituic;ao Federal, que 

atribui a "Seguranc;a Publica dever do Estado, direito e responsabilidade de todos". 

Esclarece, tambem, que cada ente da Federac;ao possui competEmcia propria 

e que o municipio podera constituir essas guardas para atuar na seguranc;a: 

Alem do mais, o Brasil nao e mais uma ditadura, como bem 
estabelece o artigo 1 o da sua constituic;ao: "A Republica 
Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos 
Estados e Municfpios e do Distrito Federal, constitui-se em um 
Estado Oemocratico de Direito". E toda interpretac;ao que se 
fizer do texto constitucional, no Estado de Direito, deve ser no 
interesse da coletividade, e nao no interesse desta ou daquela 
corporac;ao. Par isso, cada pessoa politica - Uniao, Estado, 
Municipio, Distrito Federai - tern competencias pr6prias, sem 
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subordina~tao hierarquica entre si, pois, se tal acontecesse, 
poderia ocorrer interven~tao de uma sobre a outra, fazendo 
letra morta da Constitui~tao (MORAES, B. 1999, p. 45). 

Entretanto, para Cretella Junior (1993) quem tem titularidade para prover a 

seguran<;:a e o Estado. Cabe a ele, entao, proporcionar ao homem seguran<;:a como 

necessidade de carater geral. 

No entanto, para Carvalho (2005, p. 61 ), "a Guard a Municipal e um dos 

poucos 6rgaos, senao o unico, de presta<;:ao de servi<;:o publico municipal, que esta 

inserida na Constitui<;:ao Federal, tamanha a sua importancia frente a seguran<;:a 

publica local". 

No entendimento de Gasparini (1993), o Estado exerce suas atividades pe!o 

principia da impessoalidade ou da isen~tao, especialmente as atividades de policia 

de ordem publica, no entanto, para este autor: 

No Brasil, a esmagadora maioria dos municipios sao pequenas 
comunidades, onde os lac;os de convivencia muito pr6ximos tendem 
a inibir o principia da impessoalidade no exercicio da atividade 
policial, a qual, da mesma forma que a judicante, esta quase sempre 
voltada para as situac;oes conflftivas. Assim, para a aplicac;ao 
correta da lei e melhor que os 6rgaos publicos, policiais no caso, 
que deva atuar, pertenc;a a outra esfera do Poder, livre das injunc;oes 
locais (GASPARINI, 1993, p. 58). 

Gasparini (1993) cita como exemplo os problemas de uso politico-partidario 

da policia municipal enfrentado pelos Estados Unidos e que vem tentando criar as 

policias estaduais para contornar o problema. Ocorre que, devido um acordo entre 

poderosos locais, as leis deixam de ser aplicadas. 

"Ora, isso representa uma afronta a federa<t§o, e mais grave, elide o Estado 

democratico de direito". Neste caso, verifica-se o controle politico da policia e 

evitando que a guarda municipal atue na area de policia preventiva ou que tenha 

poder de policia, estara evitando que isso possa ocorrer. Sendo a pollcia de 

competencia dos Estados, os poderosos locais terao muito mais dificuldade para 

influenciar na aplica~tao do ordenamento juridico (GASPARINI, 1993, p. 58-59). 

Contrariando o pensamento de autor supracitado, Bismael Moraes (1995) 

defende a atua<;:ao da guarda alegando que ela tem um preparo especifico para 

tratar como povo, alem de nao estar impedida pela Constitui<;:ao Federal. Em carater 
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excepcional, defende que pode ser utilizada como polfcia preventiva local 

colaborando para a seguranc;a dos municipes. 

"A polfcia, como todos sabem, e urn 6rgao publico de prestac;ao de servic;o. 

Tanto pode ser federal, estadual ou municipal. 0 que nao pode haver e a policia 

particular[ ... ]" (MORAES B. 1995). 

Para Araujo e Nunes Junior (2004), alguns municfpios estao promovendo uma 

verdadeira subversao do comando constitucional ao criarem guardas com a 

finalidade unica de policiamento ostensivo. Para que ela exerc;a a func;ao policial e 
necessaria uma lei estadual ou urn convenio com a polfcia militar para que tenha 

essa entidade a competencia administrativa para o exercfcio da atfvidade policial. 

Se nao houver este convenio ou uma lei estadual que autorize, verifica-se 

uma verdadeira usurpac;ao da func;ao policial: 

Porem, fora dessas hip6teses, parece existir usurpac;ao da 
competencia constitucional da pollcia militar na criac;ao de 
guardas municipais voltadas quase exclusivamente para o 
policiamento ostensivo, relegando a tarefa que lhes foi deferida pela 
Constituic;ao: a guarda e o zelo dos pr6prios Municipios (ARAUJO e 
NUNES JUNIOR, 2004, p. 391). 

Segundo os doutrinadores Motta Filho e Douglas (2001 ), ela se destina a 
atividade de poHcia administrativa-- este autor classifica a poHcia em administrativa, 

polfcia de seguranc;a e polfcia judiciaria - nao podendo haver desvio de sua func;ao 

para policia de seguranc;a ou judiciaria. 

Relacionado com a proibic;ao, Cretella Junior cita o seguinte ac6rdao do 

Tribunal de Sao Paulo: 

A segunda Camara do Criminal do Tribunal de Justic;a de Sao 
Paulo, julgando a Apelac;ao Criminal no, 96.007-3/0, da Comarca 
de Araras, prolatou oportuno Ac6rdao, referente a materia que 
estamos comentando, ressaltando que "guarda municipal e guarda 
de patrim6nio publico municipal e que nao esta investida de func;oes 
de natureza policial, nao lhe cabendo arvorar-se em agente policial e 
dar busca pessoal em quem quer que seja e sem razao plausivel, 
pelo que o manifesto abuso dos guardas leva a que se rejeitem os 
informes prestados" (relator Des. Weiss Andrade) (CRETELLA 
JUNIOR, 1993, p. 45). 
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Questao interessante e a colocactao de Bismael Moraes (1995) sobre os bens 

publicos para justificar a atua9ao das Guardas: 

Note-se, ainda, que a defini<;ao de bens publicos (pais o § 8° atribui 
as Guardas Civis "a proteyao de bens, servi<;os e instala<;oes" do 
Municipio) encontra-se nos arte. 65 e 66 do CC brasileiro, que os 
dividem como "bens de usa comum do povo" (mares, rios, estradas, 
-ruas e pra<;as), "de usa especial" (ediffcios, terrenos, servi<;os, 
estabelecimentos) e "bens dominicais" (patrim6nio real ou de direito 
pessoal das entidades estatais). 

Com base no exposto, defende-se que a destinataria do servi9o publico e a 

comunidade e que as ruas, pra9as, estradas, ediffcios e estabelecimentos do 

Municipio podem ser objeto de protectao pelas Guardas Municipais, pois elas nao 

podem se omitir de realizar um ato de poll cia preventiva e evitar o delito em defesa 

da sociedade, alegando que e tarefa da policia ostensiva (MORAES, B. 1995). 

De acordo com Rizzo de Oliveira, (apud Carvalho, 2005, p. 172) 

independentemente de onde vivem ou de qual seja sua classe social, .. a seguranya e 

urn direito reconhecido constitucionalmente, alem de constar no rol dos Direitos 

Humanos da ONU. E. considerado um bern publico de responsabilidade dos 

governantes, ou seja, dos municipios em primeiro Iugar, devendo ambos elaborar 

polfticas publicas que atenda as necessidades. "lsto e, polftica com objetivos, 

doutrina (incluindo o respeito democratico a cidadania e aos direitos humanos), 

meios materiais, estrutura, recursos humanos e financeiros" (grifo nosso). 

Utilizando tambem o conceito de bens, Carvalho (2005) justifica que, ao 

analisar o paragrafo 8°, do art. 144 da Constituictao Federal que autoriza a cria9ao 

das guardas destinadas a prote9ao de bens, servictos e instala96es dos municlpios, 

deve-se fazer uma interpreta9ao sistematica, pois, segundo a classificactao do 

C6digo Civil, a vida eo corpo das pessoas estao abrangidos dentro do conceito de 

bens. 

Leib Soibelman, em sua Enciclopedia do Advogado, nos da urn conceito de 

que seria bern: 

Bern e urn conceito muito mais amplo que o de coisa. Bern e todo 
valor representativo para a vida humana, de ordem material ou 
imaterial. Nem tudo que no mundo material e coisa adquire a mesma 
categoria no mundo jurfdico, como acontece, por exemplo, com o 
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corpo do homem vivo, considerado elemento essencial da 
personalidade e sujeito de direito, ja que nao e possfvel separar na 
pessoa viva o corpo da personafidade. Os direitos tambem nao sao 
coisas embora frequentemente sejam mencionados como "coisas 
incorp6reas". Juridicamente nao existem coisas imateriais. Se desta 
natureza, o mais admitido hoje e falar em bens incorp6reos. A 
palavra coisa refere-se sempre aos bens materiais, corp6reos 
tangfveis, sensfveis. Coisa e o que nao sendo pessoa pode ser 
tocado, ou pelo menos sentido como as energias. Todo o valor que 
representa um bern para uma sociedade, e cujs distribuiqao, 
segundo os padroes nela vigentes pode provocar injusta 
competiqao, torna-se objeto do direito (grifo do autor) (LEIB 
SO I BELMAN apud CARVALHO, 2005, p. 6, 1-62). 

No que se refere a servigos, o poder publico municipal deve e pode atuar em 

diversas areas, sendo quase imposslvel enumerar todas, mas para garantir 

seguranga a essas atribuigoes se torna indispensavel a participagao da guarda 

municipal atraves de urn policiamento ostensivo/preventivo (CARVALHO, 2005). 

"Sobre instala~oes, cabe lembrar que este item sim trata do aspecto 

patrimonial, pois se refere as edificagoes pertencentes ou sob a guarda do poder 

publico municipal" (grifo do Autor) (CARVALHO, 2005, p. 62). 

Outro fundamento para Carvalho (2005) seria a lei 10.201, de 14 de fevereiro 

de 2001 que criou o Fundo Nacional de Seguranga Publica para dar apoio a projetos 

de 6rgaos que sao responsaveis pela seguranga publica, e nesse caso foram 

citados os municlpios que possuam guardas municipais, reconhecendo 

indiretamente que as guardas tern responsabilidade pela seguranga. Assim dispoe 

seu art. 1 o: 

Art. 1° Fica institufdo, no ambito do Ministerio da Justiqa, o 
Fundo Nacional de Seguranqa Publica - FNSP, com o objetivo 
de apoiar projetos de responsabilidade dos Governos dos 
Estados e do Distrito Federal, na area de seguran~a 
publica, e dos Municipios, onde haja guardas 
municipais. (CARVALHO, 2005, p. 80, grifo do autor) 

Verifica-se que nos incisos e paragrafos, do art. 4°, tambem ha urn incentivo a 

participagao das guardas na area de seguranga, pois, assim, descreve: 

Art. 4° o FNSP apoiara projetos na area de seguranqa publica, 
destinados, dentre outros, a: (grifei) 
1-reequipamento das polfcias estaduais; 



II treinamento e qualifica~ao de polfcias civis e militares e de 
guardasmunicipais;(grifei) 
Ill- sistemas de informa~oes e estatisticas policiais;(grifei) 
IV- programas de policia comunitaria; e (grifei) 
V- policia tecnica e cientffica. 
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§ 1° Os projetos serao examinados e aprovados pelo Conselho 
Gestor. § ~ Na avaliaqao dos projetos, o Conselho Gestor 
priorizara, dentre outros aspectos, o ente federado ou 
Municipio que se comprometer com os seguintes resultados: 
(grifei) 
1- redu~ao do indice de crimina/idade; (grifei) 
II - aumento do fndice de apuraqao de crimes sancionados com 
pena derec!usao; 
II!- desenvolvimento de a¢es integradas das polfcias civile militar; e 
IV- aperfei~oamento do contingente policial ou da guarda 
municipal, em prazo preestabelecido, (grifei) 
§ 3° S6 terao acesso aos recursos do FNSP o ente federado que 
tenha institufdo, em seu ambito, plano de seguranqa publica, ou o 
Municipio que mantenha guarda municipal, visando a obtenfBO 
dos resultados a que se refere o paragrafo anterior, (grifei) 
§ 4° Os projetos habilitados a receber recursos do FNSP nao 
poderao ter prazo superior a dois anos f(grifo do Autor) 
(CARVALHO, 2005, p. 81-82). 

Quando a lei 10.201, que criou esse fundo, diz que apoiara projetos de 

seguran<;a, incluindo a guarda municipal em seus artigos, facil e identificar que 

essas guardas irao ajudar os 6rgaos policiais a combater a criminalidade, 

executando uma atividade tfpica de policia preventiva ou ostensiva. Alem do mais, 

urn dos criterios para os Municipios receberem os recursos desse fundo e o 

cumprimento de algumas metas, ou seja, tera que haver urn treinamento mais 

especifico para os guardas e os municipios terao que se comprometer a reduzir a 

criminalidade. 

No entanto, se os municipios receberem recursos desse fundo para 

destinarem a seguran<;a publica, de acordo com o art. 5°, terao que prestar 

informa<;oes sabre o cumprimento de suas obriga<;oes assumidas, ou seja, sabre o 

treinamento dos guardas, controle e seus resultados. 

No capitulo anterior foi feita referencia ao Plano Nacional de Seguran<;a. 

Dentre os principais compromissos assumidos pelos municipios no que se refere a 
sua competencia na area de seguranga e que se relaciona a atividade da guarda 

municipal e: 
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[ ... ] 

Compromisso N°7 

Redu~ao da Violencia Urbana 

"A violencia aumentou. lsto e um fato incontestavel e que assusta 
toda a sociedade, 0 cidadao brasileiro tern sido, nos u/timos 
tempos, exposto a muitas formas de violencia: crimes, assaltos, 
/esoes e inumeras outras violaqoes. Na maioria das vezes, essas 
praticas Mm levado, prematuramente, milhares de vidas humanas, 
atingindo patamares inaceitaveis". 
Nao e sem razao que o crime se situa entre as mais importantes 
preocupaqaes do cidadao brasileiro. 
Sua presenqa cada vez mais evidente no cotidiano de nossa 
sociedade exige do Poder Publico um esforqo co/etivo no sentido de 
se estabe/ecer, de uma vez por todas, limites a esta situaqao, e 
combater as aqaes criminosas. E uma responsabilidade da qual os 
6rgiios Publicos de todas as esteras e niveis de poder niio 
podem se furtar." (Grifei) 
"As aqoes propostas congregam estados e municipios, e 
especialmente grandes centros urbanos que apresentam altas 
taxas de criminalidade, em torno de estrategias que levem a reduzir, 
de forma drastica, as taxas de assa/tos, homicfdios e outras graves 
violaqoes a pessoa. II (Grifei). 

[ ... ] 

>A~iio 51 -lntensificaqao do Policiamento 
lntegrado 
"Apoiar, inclusive financeiramente, estados que implantarem 
programas de policiamento integrados entre a Polfcia Civil e Militar, 
prioritariamente para a Grande Sao Paulo, Grande Rio de Janeiro, 
Salvador, Be/em, Recife, Brasilia e entorno, a/em de estimu/ar a 
participa~ao dos poderes publicos municipais nas atividades 
das policias estaduais". (Grifei) 

[ ... ] 

>A~iio 56 -Guardas Municipais 

"Apolar e incentivar a cria~iio de Guardas Municipals 
desmilitarizadas e desvinculadas da for~a policial, 
estabelecendo A.at;ibui~oes nas atividades de seguram;a 
publica e adequada capacita~iio, inclusive para a area de 
transito." (grifei e sub/inhei). 

[ ... ] 

Seguranqa 
Publica 

>A~iio 93 -Criaqao do Fundo Naciona/ de 



50 

IICriar, no ambito do Governo Federal, um Fundo Nacional de 
Seguranqa Publica destinado a apoiar financeiramente o 
reaparelhamento, reestruturaqao e qualificaqao das polfcias 
estaduais e as aqoes previstas neste Plano, especialmente 
aque/as voltadas para a implantafao de policias comunitarias, 
seu intercambio nacional e internacional com polfcias e lfderes 
comunitarios, de/egacias especia/izadas, sistemas de produqao e 
coleta de dados, nucleos de combate a impunidade, 
investigaqoes de homicidios, chacinas, missoes especiais de 
patrulhamento integrado e estrategias comunitarias. II (Grifei) 

[ ... ] 

>AfBO 94 -Apoio a Capacitaqao das Polfcias 
Estaduais e 
lncentivo as Polfcias Comunitarias 
IIApoiar e padronizar a capacitaqao das polfcias estaduais, 
particularmente na gestao de seguranqa publica, mediaqao de 
conflitos, operaqoes que envolvam o policiamento de manifestaqoes 
de massa e investigaqao policia! e, especialmente, na implantaqao 
de polfcias comunitarias, a/em de promover a integraqao entre as 
academias de polfcia civil e militar. II 

>AfBO 97 -Ouvidorias de Polfcia e 
Mecanismos de 
Controle Externos 
''Apoiar a criaqao e a instalafao de Ouvidorias de Polfcia, em 
todas as instancias, e outros mecanismos civis que possam ajudar 
no controle das atividades da polfcia, inclusive pelo Ministerio 
Publico. II (Grifei) 

[ ... ] 

>AfBO 99 -Nucieo Especial de Combate a 
lmpunidade 
11Coordenar os esforqos do Poder Executivo Federal para a 
repressao ao crime organizado, via articulaqao com os Poderes 
Legislativo e Judiciario, a/em de estimular a criaqao de nucleos 
estaduais e municipais de combate il impunidade.~~ (Grifei) 
(CARVALHO, 2005, p. 36-37, 41-42). 

Com base no plano apresentado e segundo o entendimento de Carvalho 

(2005) e possfvel chegar as seguintes conclusoes: 

Que os Municfpios se comprometeram a combater, tanto preventivamente 

quanta repressivamente, a criminalidade, auxiliando, assim, o governo federal e 

principal mente o estadual a garantir a todos o direito fundamental a seguranc;a; 

• Mesmo tendo autores que defendam que os Municfpios nao tern 
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competencia para atuar na area de seguran<;a publica, esse plano deixa clara que 

todos os 6rgaos publicos sao responsaveis em garantir o direito em 

questao e ninguem pode se negar a assumir tal responsabilidade; 

• Com a cria<;ao de nucleos municipais de combate a criminalidade, 

os Municfpios estarao, cada vez mais, ingressando na area de seguran<;a e por 

consequencia, como o municipio nao possui uma pollcia, caberao as guardas 

municipais auxiliar na execu<;ao dessas politicas; 

• Com base no compromisso da a<;ao 57, verifica-se claramente que 

a Secretaria Nacional de Seguran<;a Publica reconhece que a guarda municipal 

pode atuar na area de seguranya publica. 

Gasparini (1993) justifica sua impossibilidade alegando que os municipios 

devem direcionar seus recursos para as atividades sociais basicas de saude, 

educa<;ao, transporte, moradia e saneamento. Assim, de forma indireta, estara 

proporcionando maior seguran<;a, e se cumprir com essas prioridades, evitar-se-iam 

condutas delitivas, que poderiam surgir, por falta de condi<;5es primarias e 

sobrevivencia digna. 

Em muitos municipios, principalmente em Sao Paulo, aplicam-se enormes 

recursos em guardas municipais sem levar em considera<;ao os problemas sociais 

gravissimos existentes. Os motivos sao os reclamos dos comerciantes, que sao 

vitimas diarias de furtos e roubos, praticados pela pessoa que o poder publico 

deixou de atender naquilo que devia (GASPAR1 Nl, 1993, p. 56). 

Dessa forma sobrepuseram-se a estrutura policial do Estado, 
afrontando a lei e demonstrando uma visao distorcida do 
problema, que nao pode perdurar. Aos municfpios cumprem atacar 
as causas da criminalidade, nao as consequemcias. Nao se pode 
pensar em solucionar os problemas sociais criando mais e mais 
policia. E sabido que os Municfpios enfrentam limitac;oes 
on;amentarias a ponto de nao terem recursos suficientes para uma 
melhor qualidade de equipamentos urbanos capazes de contribuir 
para uma melhor qualidade de vida e bem-estar da populac;ao. 
Assim, reafirmamos que nao nos parece conveniente, nem 16gico, 
carrear parcela razoavel de seu orc;amento para a criayao e 
manutenc;ao de uma estrutura policial, de alto custo, concorrendo 
como Estado e a Uniao (GASPARINI, 1993, p. 53). 

0 que o Municipio poderia fazer, em possuindo recursos, seria atender de 

forma satisfat6ria suas obriga<;oes sociais, colaborando, assim, com o Estado, 
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realizando convenios, proporcionando instalagoes, viaturas, equipamentos ou outro 

meio capaz de auxiliar na seguranga publica, criando, por fim, urn 6rgao policial 

permanente (GASPARINI, 1993). 

Outro motivo para Gasparini (1993) seria o fato de que os crimes tern a 

tendencia a ultrapassar as fronteiras dos municipios, passando a serem 

intermunicipais, interestaduais ou ate mesmo internacionais. 

Sendo assim, a competencia dos 6rgaos policiais nao pode ficar restrita as 

fronteiras dos municfpios. Outra proposta fora da realidade que estao defendendo, 

de acordo com o exposto acima, seria a municipalizagao das policias, indo 

de contramao a essa realidade, pois, se caso os criminosos mudem de um 

municipio para o outro, a agao da policia ficaria neutralizada (GASPARINI, 1993). 

No entanto, para Bismael Moraes (1995) a atividade policial, desde a sua 

origem na Grecia, passando pela sua atuagao na antiguidade egipcia e pela velha 

Roma, esta intimamente relacionada as cidades, tendo o policiamento municipal 

como forma direta de participagao dos prefeitos e vereadores. 

Existem muitos desfavoraveis a tese de que a guarda municipal pode realizar 

qualquer tipo de policiamento, defendendo que tal responsabilidade seria de uma 

policia ou outra. Todavia, "os tipos de agao policial cabem, sim, a Guarda 

Municipal enquanto coadjuvante que, por vezes, tern grande capacidade de 

presenga e mobilidade no territ6rio municipal". Alem do mais, os mesmos possuem 

qualificagao para tal desempenho, sendo considerados capazes de realizar servigos 

relevantes, merecendo, para isto, apoio da comunidade (RIZZO DE OLIVEIRA, apud 

CARVALHO, 2005, p. 172-173). 

Para Gasparini (1993), a policia s6 sera eficaz se estiver distribufda 

estrategicamente podendo chegar rapido ao ser solicitada, se for bern equipada com 

viaturas e comunicagoes ageis, se bern preparada com pessoal especializado e 

principalmente se sua competencia territorial for ampla. 

Contrario a tese de uma policia municipal, Gasparini (1993) dispoe que os 

servigos de policia ostensiva e de preservagao da ordem publica nao sao 

predominantemente locais, pois, visa coibir a violagao da ordem publica, a 

defender a incolumidade do Estado e dos indivfduos e a restaurar a normalidade de 

situagoes e comportamentos que se opoem a esses valores. 
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"De fato, a quebra da ordem jurfdica e os atentados contra o Estado e os 

indivfduos sao comportamentos que repercutem alem dos limites do Municipio, que 

transcendem suas fronteiras". Nesse caso, foge da competemcia municipal 

e determinam outra ordem de competencia (GASPARINI, 1993, p. 61 ). 

Se tais servi<;os, nao sao do mumcrpro, seu exercrcro por essa 
unidade da Federa<;ao, s6 pode ser considerado ilegal, sujeitando
se o agente publico municipal a responsabilidade penal, civil, e 
administrativa. Qualquer a<;ao estatal, sem o correspondente cal<;o 
legal ou que exceda ao ambito demarcado pela lei, e antijurfdica, 
expoe a anula<;ao e pode tornar seu autor responsavel disciplinar, 
civil e criminalmente [ ... ]. Assim, se nao ha lei a fundar a a<;ao 
publica, nao h8 competemcia. Nao havendo competencia para o agir 
do municipio, nao se tem como legitimar a atua<;ao de seu "agente 
policial", mesmo que aquele ou este queira a atribui<;ao 
(GASPARINI, 1993, P-61). 

Segundo Caio Tacita (apudGasparini, 1993, p. 61) a: 

Primeira condi<;ao de legalidade e a competencia do agente. Nao 
M, em direito administrative, competencia geral ou universal ou 
universal: a lei preceitua, em rela<;ao a cada fun<;ao publica, a 
forma e o momenta do exercfcio da atribui<;ao do cargo. Nao e 
competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de 
direito. A competencia e, sempre, um elemento vinculado, 
objetivamente fixado pelo legislador. 

Se levar em considerac;ao que a prestac;ao dos servic;os de polfcia ostensiva e 

de preservac;ao da ordem publica seja de interesse local, mesmo assim o Municipio 

nao poderia exercer essa func;ao por forc;a do que estabelece o paragrafo 5° do art. 

144 da Constituic;ao Federal, que estabelece essa func;ao como de competencia da 

Polfcia Militar (GASPARINI, 1993). 

Gasparini (1993) menciona um julgamento do Tribunal de Justic;a que esta de 

acordo com seu entendimento: 

0 mesmo ficou decidido, no julgamento da Apela<;ao Cfvel numero 
171.270 (RT 433:184), pelo egregio Primeiro Tribuna! de Al<;ada 
Cfvei de Sao Paulo. Nesse aresto ficou consignado que: "Assentou 
assim, o legislador federal, de maneira clara e categ6rica que, o 
policiamento armado, ostensive e fardado, esta reservado, 
exclusivamente, sem ressalva alguma, as Polfcias Militares" 
(grifamos). Mantem-se, assim, nos termos da legisla<;ao 
constitucional, a tradi<;ao de nao se atribuir ao Municipio 
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competencias e responsabilidades da polfcia militar e civil 
(GASPARINI, 1993, p. 62). 

Em outra apela<;ao de n°. 171.120 (RT 433: 184) mesmo Tribunal julgou 

procedente a a<;ao e declarar a ilegalidade de formagao no Municipio da guarda 

municipal armada para atuar na area de seguran<;a publica (GASPARINI, 1992). 

No entanto, Bismael Moraes (1995) concorda que a polfcia militar ficou com a 

responsabilidade de polfcia ostensiva, mas nao com a fun<;ao de polfcia preventiva. 

Para ele, urn homem uniformizado numa esquina ou varios deles em uma viatura da 

a imagem do que seja ostensivo, pois, todos podem ve-los, mas nao caracteriza o 

policiamento preventive, pois essa atividade deve ser realizada por alguem com 

preparo especffico para evitar as infra<;6es penais. Portanto, como ha uma lacuna 

sobre quem tern a competencia para o policiamento preventive, por ser de interesse 

local e nao sendo de competencia das policias militares, defende que a guarda 

municipal pode realizar este tipo de atividade. 

0 paragrafo 8° do art. 144 da nossa constitui<;ao federal exige lei para 

estabelecer quais as atividades que serao competencias das guardas municipais, 

mas, Bismael Moraes (1995) faz uma critica justificando que essa lei pode ser 

complementar federal e que nao pode ser imposta de cima para baixo sem 

discussao e o aval das autoridades municipais, em prejuizo da coletividade local. 

Carvalho (2005) concorda com Bismael no sentido de que a constitui<;ao 

exige lei federal, editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente. 

No entanto, para Gasparini (1992) a Constitui<;ao nao autoriza a lei municipal 

a ampliar a competencia da guarda municipal, como muitos pensam, devendo se 

restringir a prote<;ao dos bens, servi<;os e instala<;oes do municipio. A lei federal a 

ser editada devera estabelecer sobre sua constitui<;ao e desempenho de suas 

atribui<;6es. Mas enquanto nao surge, o Municipio cuidara da cria<;ao e organiza<;ao 

da guarda e como ira desempenhar suas fun<;oes de acordo com os preceitos 

estabelecidos em nossa Constitui<;ao. 

Outra critica que Bismael Moraes (1995) faz e com rela<;ao a forma 

equivocada do uso dos termos "Poder de Polfcia" e poder "da Policia". Segundo este 

autor, muitos, por ignorancia, tern alegado que as Guardas Municipais nao tern 

poder de policia, sendo exclusiva das Policias Militares. 
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Nao pode haver confusao, se o interesse for apenas da verdade: 
Poder de Polfcia (ou police power dos norte-americanos) e, em 
sfntese, uma faculdade da Administrac:;ao Publica para manter o 
equilibria social, visando ao bem coletivo e a manutenc:;ao do proprio 
Estado. Policia, aqui, tem um sentido generico. Todos devem saber 
que nao existe em parte alguma, um poder "da Polfcia"; ha sim, o 
poder de policia, tambem exercido pela Policia, este importante 
orgao publico, em materia que lhe seja propria (MORAES, B. 1995, 
p.414). 

A policia, quando exerce o seu poder de policia, o faz em nome da 

Administra<;ao Publica, o qual e a unica detentora de tal poder. Este poder, 

condicionando e restringindo direitos individuais, justifica-se pela necessidade do 

interesse locale em beneficia da coletividade. Por consequencias, como as guardas 

municipais sao 6rgaos publicos, elas exercem o poder de pollcia na area de sua 

atua~tao que nao lhe sejam atribuldas ou vedadas por lei (MORAES, 6. 1995, p. 

414). 

Bismael Moraes (2004), complementando suas ideias sabre o 

reconhecimento do poder de pollcia das Guardas Municipais, faz referencia a 

Moreira Neto, que ao tratar de preven~tao na seguran9a interna, nos da como 

exemplo as Guardas Municipais, as guardas judiciarias, as guardas legislativas, 

dentre outras organiza~t6es que se destinam precipuamente a fun~t6es de vigilancia 

setorial ou local (MOREIRA NETO apud MORAES, B. 2004, p. 444). 

Por sua vez, Diogenes Gasparini (Direito administrative. 8°. ed. Sao 
Paulo: Saraiva, 2003. p. 123-124) explica que o poder de policia se 
exerce, em sentido estrito, nas "atribuic:;oes de polfcia administrativa, 
impedindo ou paralisando atividades anti-sociais; por isso, pode-se 
diferenciar a polfcia judiciaria (que se rege por normas 
processuais penais) da polfcia administrativa, que exercita o poder 
de policia e rege-se por normas administrativas, estas podendo ser 
federais, estaduais ou municipais, de acordo com a area de 
atribuic:;ao publica e a competencia legal" (GASPARINI apud 
MORAES, B. 2004, p. 444). 

Para Meirelles apud Bismael Moraes (2004) o que fundamenta o poder de 

policia eo interesse social, acrescenta que, onde houver interesse da coletividade 



56 

ou do proprio Estado, haven~ urn poder de poll cia administrativa para proteger esses 

interesses. 

Diante do exposto acima, verifica-se que ha uma grande falta de 

conhecimento por parte dos politicos, legisladores e de muitos doutores que 

defendem que o Municipio nao tern poder de polfcia e ate propoem projetos de lei 

propondo tal poder, como se os Municipios, uma pessoa de direito publico, nao 

fossem detentores desse poder. Esse poder e caracteristico de todos os entes de 

direito publico, ou seja, da Administragao Publica Federal, Estadual e Municipal 

(MORAES, B. 2004, p. 31). 

Assim, a Constituigao deve ser interpretada em beneficia da coletividade e 

nao do interesse corporative. Segundo 0 art. 144, paragrafo 8°, OS municipios podem 

criar suas guardas por serem consideradas policias do Municipio. No entanto, tem 

havido uma enorme pressao por parte dos 6rgaos policiais dos Estados contra as 

guardas municipais tentando impedir sua atuagao (MORAES, B. 2004, p. 56). 

Claro esta que, nesse instante, identificado pelo uniforme, esse 
guarda municipal exerce o poder de polfcia, que, no caso, e o 
poder da Administrac;ao publica Municipal. Qualquer 
irregularidade contra o bern publico ou infrac;ao penal ai praticado, 
o guarda municipal e o agente do Poder Publico a quem o 
municipe deve recorrer, para as providencias legais: o agente 
levara o fato a conhecimento da autoridade policial (que nao 
podera se negar) a registrar a ocorrencia ou a autuar em flagrante o 
eventual infrator penal sob a alegac;ao de que o referido guarda 
municipal nao tern poder de polfcia; exceto se essa autoridade 
policial tiver feito urn deficiente Curso de direito (MORAES, B. 2004, 
p. 446). 

Muitos municipios conferem poderes para as Guardas Municipais, no 

momenta de sua criagao por lei municipal, para atuarem junto a seguranga publica, 

utilizando como fundamento a sua competencia para legislar sobre assuntos de 

interesse local. 0 fundamento seria o art 30, inciso I da Constituigao Federal, no 

qual, estabelece que compete aos Municfpios legislar sobre assunto de interesse 

local. 

Antes da nova redagao desse artigo, ou seja, antes da Constituigao de 1988, 

tinhamos a expressao "peculiar interesse". No entanto, o constituinte de 1988 

preferiu a expressao "interesse local", mas, nao havendo alteragao em seu 

conteudo (GASPARINI, 1992). 
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"A novidade ocorreu tao-s6 na locu9ao. Sendo assim, o 'interesse local' nao e 

outra coisa senao aquele que prepondera, que sobressai quando confrontado com o 

do Estado-Membro ou como da Uniao" (GASPARINI, 1992, p. 229). 

Portanto, o Municipio nao pode criar a Guarda Municipal com fundamento no 

inciso I do art. 30 da Constitui9ao Federal, pais, os servi9os de polfcia ostensiva e os 

de preserva9ao da ordem publica nao sao considerados de interesse local 

(GASPARINI, 1992). 

Outro inciso que procura refor9ar esse entendimento e o V, do art. 30 da 

Constitui9ao Federal que permite ao Municipio a cria9ao, a organiza9ao e 

execu9ao, direta ou indiretamente, de servi9os publicos de interesse local 

(GASPARINI, 1992, p. 221). 

Os servic;os de polfcia ostensiva e de preservac;ao da ordem publica, 
a toda forc;a, nao sao predominanlemente locais, dado destinarem
se a coibir a violac;ao da ordem publica, a defender a incolumidade 
do Estado e dos indivlduos e a restaurar a normalidade de situac;oes 
e comportamentos que se opoem a esses valores (GASPARINI, 
1992, p. 231). 

Os atentados contra os individuos e ate mesmo contra o Estado, a quebra da 

ordem publica sao situa96es que vao alem dos limites dos Municipios e que acabam 

ultrapassando suas fronteiras (GASPARiNI, 1992, p. 232). 

Desse modo pensa o douto Procurador do Estado de Sao Paulo, 
Prof. Clovis Benzos, conforme parecer, cuja conclusao e ainda 
atual, ao afirmar " ... mas tambem pelo fato relevante de que a 
questao relativa a ordem pubiica diz respeito ao interesse 
nacional, nao se configurando ipso facto em mero interesse 
peculiar do Municipio" (GASPARINI, 1992, p. 235). 

Portanto, com base no art. 144, § 6° da Constitui9ao Federal "o Municipio 

nae pede ter guarda que substitua as atribui96es da pe!icia militar, que s6 pede ser 

constituida pelos Estados, Distrito Federal e Territories" (TOSHIO MUKAI apUd 

GASPARINI, 1992, p. 240). 

Levando em considera9ao o Plano Nacional de Seguran9a Publica e o 

Sistema Unico de Seguran9a Publica, recem implantada, Carvalho (2005) defende 

que houve urn reconhecimento para que a guarda municipal possa atuar na area 
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de seguranga. Justifica esta posigao pelo fato de que o SUSP foi criado para que 

as polfcias federal, estadual e municipal possam se inter-relacionar no campo da 

seguranga. Assim, a unica polfcia que possa existir em ambito municipal sera a 

guarda Municipal. 

Nao deve ser esquecido que os Estados e Municipios estao recebendo 

verbas para investir em seguranga, pois urn dos objetivos do Novo Sistema de 

Seguranga e a prevengao e repressao ao crime, na reestruturagao e 

reaparelhamento das polfcias estaduais e guardas municipais (CARVALHO, 2005). 

Tambem, ha urn reconhecimento de que os gabinetes de gestao integrada 

(GGis) foram criados para auxiliar na integragao de ag5es das secretarias estaduais 

de seguranga, da policia federal, polfcia civil, policia militar e guardas municipais, 

cujas ag5es sao voltadas ao combate do crime organizado. Conclui-se que as 

guardas estao incumbidas de ajudar outros 6rgaos no combate ao crime organizado 

(CARVALHO, 2005, p. 214). 

Com novas diretrfzes e criagao de pianos de seguranga publica, observa-se 

que esta se tentando fazer uma reestruturagao nessa area, principalmente tendo 

como objetivo responder aos apelos dos cidadaos que clamam por seguranga. 

Sendo assim: 

A seguranya publica esta em processo de mudanc;a no Brasil. A 
populayao, isto e, a cidadania nao se conforma com a falta de 
seguranc;a e, quando pode, busca no ambito privado o que nao lhe 
e garantido pelos governos. Oaf a proliferac;ao da industria da 
seguranc;a. De outro lado, a area polftica esta tomando iniciativas 
que promovem mudanyas nos papeis policiais tradicionais. Tramita 
no Legislative em Brasilia urn numero elevado de projetos que 
reconhecem o papel policial das Guardas Municipais. Falta 
consenso sabre isto, mas juristas de rename advogam uma 
interpretac;ao constitucional favoravel ao papel mais ativo das 
Guardas Municipais. Pais a expressao "destinadas a proteyao de 
seus (dos municipios) bens, servic;os e instalac;oes" (do artigo 144, § 
8° da Constituiyao Federal) nao conflitaria com as func;oes 
constitucionais da Polfcia Militar e da Polfcia Civil. A questao seria 
muito mais de integrac;ao e coordenac;ao com estas polfcias do que 
da exclusao da Guarda Municipal do ambito da seguranc;a publica, 
que e o titulo do capitulo no qual se inscreve o referido artigo (RIZZO 
DE OLIVEIRA, Eliezer apud CARVALHO, 2005, p. 173). 

Analisando o caput do art. 144 da Constituigao Federal que, ao se referir que 

a seguranga publica e dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, chega-
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se a conclusao que a seguranc;a deve ser discutida e assumida como 

responsabilidade de todos. 0 art. 5° da nossa Carta garante a todos o direito a 
seguranc;a e que todos tern responsabilidade. Entretanto, isto nao quer dizer que 

todos sao competentes, ou que possam exercer a func;ao policial. Essas 

<atividades sao reservadas aos 6rgaos federais e estaduais, conforme o art. 144 e 

seus incisos. Pelo exposto, chega-se a conclusao que e constitucional mente 

vedado ao Municipio a criac;ao de 6rgao policial de seguranc;a para desempenhar 

a func;ao de policia ostensiva - preventiva, quer de policia judiciaria - repressiva 

(GASPARINI, 1993). 

Portanto, Gasparini (1992) chega a conclusao que o Municipio nao tern 

nenhuma competencia legislativa em materia que nao sejam de interesse local, tais 

como transporte coletivo intermunicipal, correios e telefonia, mesmo se estes 

servic;os sejam realizados dentro do Municipio. Pelo mesmo motivo, nao pode 

legislar ou mesmo prestar os servic;os de policia ostensiva e de preservac;ao da 

ordem publica. 
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4.1 ATUACAO E COMPETENCIA DA GUARDA MUNICIPAL NA LEI DE 

CRIACAO 

A Seguranc;a Publica, no ambito municipal, precisa revestir-se de ac;oes com 

carater interdisciplinar. Para que essas ac;oes interdisciplinares de Seguranc;a 

Publica de competencia dos municfpios sejam eficazes e alcancem o conjunto da 

populac;ao, e fundamental que elas sejam integradas e coordenadas, dentro do 

sistema de protec;ao social, de conformidade com a Constituic;ao Federal de 1988, 

que trouxe um novo elemento para dentro do sistema de protec;ao social, o 

Municipio, que envolve todos os poderes e 6rgaos do Estado, numa polftica unica, 

destinada a protegao das pessoas. 

Quando o Municipio conta com uma Guarda Civil Municipal, que tem vocac;ao 

natural para ac;oes preventivas e comunitarias, e essencial combinar essas ac;oes 

sociais e urbanas. Dificilmente se consegue a combinac;ao sem que o Municipio 

tenha um 6rgao gestor de primeiro escalao da politica municipal de Seguranc;a 

Urbana, com atribuic;oes de coordenac;ao e articulac;ao de ac;oes preventivas, 

visando a diminuic;ao da violencia e da criminalidade. 

Alguns Municipios entenderam que apesar de nao estarem inseridos 

formalmente no sistema de seguranc;a publica brasileiro, que e centralizado nos 

Estados Federados, o govemo local e sistematicamente cobrado a dar respostas 

ao agravamento da inseguranc;a vivida pelos cidadaos e que, principalmente nas 

regioes metropolitanas ou grandes centros, nas quais os indices de criminalidade 

sao maiores, o Governo Estadual, em razao do sistema de seguranc;a esgotado, 

nao da conta de coibir o crime com eficiencia que a sociedade quer e espera. 

Pretende-se aqui analisar a atuac;ao da guarda municipal e verificar como esta 

sendo definida sua competencia na lei de criac;ao, face os textos constitucionais, 

jurisprudenciais e doutrinarios. 

Denota-se de imediato que as guardas municipais, independentemente de lei 

ou competencia que lhes autorizam, estao exercendo de fato a atividade de 

policia ostensiva e preventiva, tendo em vista o aumento da criminalidade e as 

deficiencias do Estado na prestac;ao da seguranc;a publica. 

Muitos municipios criam suas guardas municipais e no campo que define suas 

atribuic;oes dispoem que sua func;ao sera executar o policiamento ostensivo ou 

preventive nao cabendo assim aos agentes da guarda questionarem se poderao 
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exercer a atividade de policia. Como exemplo, tem-se o decreta n°. 100, de 29 de 

janeiro de 2003, que definem quais sao as atribuig6es da guard a de Curitiba: 

Executar a guarda e vigilancia dos pn§dios pr6prios municipais 
e suas imediac;oes, alem de outros equipamentos municipais. 
Executar o policiamento ostensive, preventive, uniformizado e 
armada, exercendo a seguranc;a interna e externa dos 
pr6prios municipais (CARVALHO, 2005, p. 149). 

A Constituigao Federal faculta sua criagao para proteger bens, servigos e 

instalag6es. Segundo Carvalho (2005) os guardas, no case de Curitiba, estao 

distribuidas em varios pontos da cidade, estando presentes em parques, bosques 

realizando patrulhamento e policiamento motorizado, buscando garantir a 

seguranga dos usuaries e turistas. 

Denota-se que a Guarda Municipal de Curitiba, dirigida por profissionais 

tecnicos em Seguranga Publica, alem de estar realizando suas atividade com 

bastante profissionalismo, pois esta servindo de referencia para outros municlpios, 

vern contribuindo sobremaneira para o proprio Estado na questao da seguranga 

publica, seja ela atraves da prevengao ou da aquisigao de recursos materiais que 

facilitam a agao dos policiais-militares, aumentando a credibilidade da propria 

Poll cia Militar e proporcionado uma maior sensagao de seguranc;a a comunidade. 

Neste case, verifica-se que estao exercendo duas fungoes: a protegao do 

patrimonio municipal eo policiamento preventive/ostensive. 

Outro exemplo ocorreu no mes de outubro de 1993, em que aprovaram urn 

projeto para instalag6es de modules da guarda municipal em bairros da cidade. 

Esses modules seriam instalados nos bairros mais perigosos da cidade, tendo 

como principal objetivo era exercer a atividade de policia preventiva (CARVALHO, 

2005). Esse entendimento e reforgado no lema da Guarda de Curitiba: 

"C::.t.l \/t.r-llt.Rnt.l\lnn t. \!Int. 1\I()C::.C::.() l\i1t.I()R Dt.TRII\i1t'll\ll()" fnrifn rio <=~••tnr\ 
\Jr-\1-Vr-\VVTJ.I'-L...oi'TI.I'tL ... r...._, If. VIL...oi'Tt. 1 1'1'-''-''-''-' IVIT\1'-'1'- I 1'""\.11'-IIVI'-'I"tl'-' \~IIIV \..41 l(;..t\AL.VIj 

(CARVALHO, 2005). 

Com base nessa frase verifica-se que o objetivo da guarda e a protegao a 
vida, nao correspondendo com sua fungao destinada pela Constituigao que seria a 

protegao de bens, servigos e instalag6es dos municipios. 

Outre exemplo que a Guarda Municipal esta atuando na area de seguranga 

publica e a guarda de Foz de lguagu. Assim, seus integrantes executam a 
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atividade de patrulhamento ostensive, realizam busca, alem atuar na fiscaliza<;ao 

no Terminal Rodoviario de Foz, ocasionando diversas reclama<;6es par parte dos 

usuaries. 

Atualmente esta Guarda Municipal esta dotada de uma boa estrutura, tanto 

pessoal quanta material, chegando a possuir mais integrantes que a propria Policia 

Militar e atuando no municipio tipicamente como uma for<;a de seguran<;a publica, 

inclusive conseguindo muito destaque na midia local pelos resultados alcan<;ados. 

0 Procurador do Ministerio Publico Federal em Foz do lgua<;u, nao 

concordando com a atua<;ao da guarda municipal, emitiu uma recomenda<;ao ao 

Prefeito de Foz em 27 de julho de 2005, com o seguinte parecer: 

a) Que os 6rgaos responsaveis para a preserva<;ao da ordem publica de 

acordo com art. 144 sao: Policia Federal, Policia Rodoviaria Federal, Policias 

Civis, Policias Militares e Corpo de Bombeiros; 

b) Que competencia das guardas municipais se restringe a prote<;ao de 

bens, servi<;os e instala<;6es dos Municipios, segundo o art. 144, § 8°; 

c) Segundo o Procurador, a Constitui<;ao Federal nao atribuiu as 

guardas municipais o poder de polfcia, tanto geral como de seguran<;a publica, 

para atuar na area de seguran<;a publica, ou seja, atividade de policia ostensiva ; 

d) Ha entendimento pacifica que as guardas municipais devem se limitar 

a prote<;ao dos bens e servi<;os pertencentes ao municipio, nao podendo atuar na 

prote<;ao da ordem publica ou na repressao de crimes; A Constitui<;ao permite que 

as guardas municipais atuem como agente de autoridade, nos casas de 

repressao ao crime, somente em caso de flagrante delito, segundo o art. 301 do 

C6digo de Processo Penal; 

e) Segundo a Constitui<;ao Federal, as guardas mumc1pais, como 6rgaos da 

administra<;ao publica municipal, s6 podem atuar segundo o principia da 

legalidade com base no art. 37. Diante disso, toda sua atua<;ao deve ser 

realizada dentro dos limites que a lei autorizar; 

f) Assim, verifica-se que a guarda municipal, segundo denuncia realizada 

pelos municipes, esta exercendo o patrulhamento ostensive de ruas, 

realizando fiscaliza<;ao de pessoas e veiculos alegando repressao ao crime 

de contrabando e descaminho, extrapolando sua competencia, cuja atribui<;ao 

seria da Receita Federal, Policia Federal e Policia Rodoviaria Federal; 
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g) Neste caso, a guarda esta agindo fora da area de sua competencia, 

contrariando a Constituic;ao e Leis, podendo os seus mandantes responder 

penal, civil e administrativamente; 

h) Assim, faz uma recomendac;ao ao Prefeito Municipal para que oriente 

os serv'idores da guarda para que nao atuem na area de preservac;ao da ordem 

publica, tendo como parametro o paragrafo 8° do art. 144 da Constituic;ao 

Federal sob pena de responsabilizac;ao por ato de improbidade administrativa, 

alem de responder pelo crime de usurpac;ao de func;ao publica federal 

(ASSOCIA<;AO DE OFICIAIS MILITARES DE SANTA CATARINA, 2005).Ap6s 

essa recomendac;ao, no qual nao foi atendida, o entao promotor publico federal 

Alexandre Porciuncula ingressou com uma Ac;ao Civil Publica objetivando fazer 

com que cesse a atividade de fiscalizac;ao de transite, o policiamento ostensive de 

transite e de ordem publica, alem da devoluc;ao dos valores oriundos da 

imposic;ao e multa decorrente da referida atividade de poder de policia realizada 

pela guarda municipal de Foz do lguac;u (A GAZETA DO IGUA<;U, 2006). 

A ac;ao foi proposta perante a justic;a federal de Foz do lguac;u com os 

autos n°. 200670020067591. 

Entretanto a juiza federal Luciana da Veiga Oliveira, nao analisando o merito, 

indeferiu a ac;ao oferecida pelo promotor publico federal Alexandre Porciuncula, 

extinguindo o processo sem julgamento do merito por considerar que a Justic;a 

Federal nao tem competencia para julgar causas nas quais nao figure interesse da 

Uniao, mas somente o Municipio e ente Estadual. Tratando-se, portanto, de 

incompetencia absoluta. A jufza alega que essa ac;ao e de competencia do 

Ministerio Publico Estadual, faltando, assim, legitimidade de parte, por considerar a 

parte manifestamente ilegitima, pelo procedimento escolhido pelo promotor 

nao corresponder a natureza da causa, dentre outros fundamentos (A GAZET A 

DO IGUA<;U, 2006, p. 6). 

Verifica-se que esse procedimento realizado pela guarda municipal de Foz e 
tambem executado por quase todas as guardas municipais do Brasil, 

principalmente porque seus comandantes sao policiais-militares aposentados que 

acabam cobrando de seus subordinados que executem a mesma func;ao que as 

po!icias militares, colocando em pratica a experiencia adquirida nas instituic;oes 

policiais a que pertenceram. 
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Chega-se a conclusao que a maioria de seus agentes nao tern conhecimento 

da real fungao das guardas municipais, na qual trabalham. Mesmo que na sua lei 

de criagao conste uma c6pia do paragrafo 8° do art. 144 da Constituigao da 

Federal, os mesmos nao sa bern dizer qual a lim ita gao de sua atividade. 
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5. CONCLUSAO 

No primeiro capitulo, chega-se a conclusao que ~ seguran<;a das pessoas 

corresponde um direito fundamental reconhecido em nossa Constitui<;ao Federal, 

cabendo ao Estado garantir e proporcionar meios para que ele se realize. 

Este direito teve origem nos direitos de segunda gera<;ao, denominados 

direitos sociais, e seu surgimento decorre da necessidade de melhoria das 

condi<;5es de vida, garantindo aos cidadaos o direito de ir, vir e poder percorrer 

locais publicos com tranquilidade. 

Nesse caso o Estado, responsavel por garantir esse direito, tem o dever de 

executar programas, pianos ou polfticas que visam reestruturar os orgaos 

existentes ou, se necessaria, criar novos orgaos policiais que venham atender a 

necessidade da popula<;ao propiciando uma sensa<;ao de seguran<;a mais efetiva, 

nao permitindo assim a prolifera~o de empresas de seguran<;a privada. 

Em rela<;ao a competencia dos orgaos responsaveis pela seguran<;a publica, 

conclui-se que a Constitui<;ao Federal em seu art. 144 e paragrafos, define qual 

sera a area de atua<;ao de cada orgao, nao permitindo que um realize atos que 

seria competencia de outro. 

Segundo a Doutrina e Jurisprudencia, esses varios orgaos responsaveis pela 

seguran<;a definidos em nossa Constitui<;ao, tendo como fun<;ao a preserva<;ao da 

ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrim6nio, sao taxativos e nao 

tem duvida. 

Face ao exposto, Municlpios e Estados nao podem ampliar este rol, ou seja, 

nao ha possibilidade de legisla<;ao infraconstitucional criar outros orgaos. 

0 proprio Supremo Tribunal Federal, e alguns tribunais reconheceram a 

impossibilidade de amplia<;ao do rol que consta em nossa Constitui<;ao. 

De acordo com os Tribunais, o orgao responsavel em exercer os 

policiamentos armadas, ostensivos e fardados, a Pollcia Militar, segundo o 

paragrafo 5° do art. 144 da Constitui<;ao Federal. 

Tambem, tendo como base o art. 144, § 6. o da Constitui<;ao Federal, os 

Municipios nao podem criar guardas que venham a substituir ou usurpar 

as atribui<;5es da Policia Militar, que so pode ser constitulda pelos Estados, 

Distrito Federal e Territories. 
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Se mesmo assim, os Municipios criarem essa guarda para atuar na area de 

seguran<;a publica, ela devera ser declarada ilegal e suas agoes poderao ser 

questionadas judicialmente. 

Criadas essas guardas, contrariando o que dispoe o texto Constitucional, 

faltara para esses agentes competencia legal para atuarem, pois, somente a lei 

definira quem e competente e como nao existe essa lei, devera ser de acordo com 

a Lei Maier. Se contrariarem a legislagao vigente, os agentes poderao responder 

por todas as suas agoes. 

Segundo a Carta Magna, houve uma reparti<;ao de competencias em 

materia de seguran<;a publica entre a Uniao e os Estados, portanto nao incluindo 

nesse rol de competencia os Municipios. 

E muito facil chegar a conclusao de que se o legislador quisesse que as 

guardas municipais exercessem a atividade de manutengao da ordem publica, 

teria colocado as guardas municipais como responsaveis pela seguranga 

publica nos incises do art. 144, o que nao o fez. 

Assim, os Municipios nao ficaram com nenhuma responsabilidade pela 

seguran<;a publica, somente como 6rgaos de apoio ao Estado quando solicitados, 

nao podendo criar nenhum 6rgao policial de seguran<;a e muito menos de policia 

judiciaria. 

Se ha deficiencia na prestagao da seguran<;a publica, ou se o Estado nao esta 

conseguindo garantir esse direito, isso nao justifica a criagao ou atribugao de 

fungao a quem nao possui, ou ate mesmo, criar outros 6rgaos contrariando a 

Constituigao, e sim melhorar a prestagao do servi<;o oferecido a comunidade. 

Para que a guarda municipal possa exercer a fungao policial e necessarioa 

uma alteragao constitucional, como de fato encontram-se em tramitagao junto ao 

Senado Federal algumas Propostas de Emendas Constitucionais, tal como a PEC 

00025/2007, de 28/03/2007 ampliando as fungoes das guardas municipais e 

alterando o paragrafo 8° da Constituigao Federal, permitindo assim atuarem na area 

de Seguran<;a Publica. 

Ocorre que as prefeituras estao assumindo responsabilidade que nao podem 

cumprir, nao se sabe se e por necessidade da comunidade local ou tendo como 

objetivo receber recursos da Uniao ou ainda para buscar a proje<;ao politica uma 
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vez que e uma das principais necessidades de todos os cidadaos atualmente em 

todo o territ6rio nacional. 

Ao inves de procurar reprimir crimes, tarefa ardua e que requer muito 

prepare tecnico e planejamento o que poderia o Municipio fazer era investir em 

programas sociais, incentivar esportes, procurando, assim, evitar que o problema 

de criminalidade possa existir ou aumentar, atuando nos fatores sociais que sao 

determinantes no crescimento da criminalidade. 

Nao precede a alegagao de que a Policia Militar ficou com a responsabilidade 

pelo patrulhamento ostensive e a guarda municipal podera executar o 

patrulhamento preventive pelo fato de que policia preventiva e ostensiva tern o 

mesmo significado diferenciando somente de policia repressiva. 

Tanto atuando como polfcia ostensiva ou preventiva estara buscando a 

preserva9ao da ordem publica, que neste caso nao e de sua competemcia. 

Tambem nao justifica atribuir competencia a guarda municipal invocando o 

inciso I do art. 30 justificando que seguran9a publicae de interesse local, pois, se 

fosse assim, a Constitui9ao nao definiria como responsabilidade do Estado. 

Atribue-se essa competencia de atuar armada e tendo como missao o 

policiamento ostensive na lei de cria9ao da guarda municipal essa lei deve ser 

considerada inconstitucional, pois e competencia da Policia Militar, como muito bem 

define a Carta Magna em seu art, 144, a preserva9ao da ordem publica e caso 

haja viola9ao dessa ordem, verifica-se que ha interesse de toda a coletividade, 

alem do Estado em sua repressao e nao simplesmente interesse da comunidade 

local, pois muitas transcendem dos limites dos municipios e requerem medidas 

urgentes e eficientes, o que nao ocorreria por conflitos de competencias. 

Por derradeiro conclui-se que a questao da Seguran9a Publica 

hodiernamente e a principal necessidade de toda a comunidade e que o Estado 

nao esta conseguindo proporcionar a sensa9ao de seguran9a desejada pelo 

cidadao. Que ante a tal quadro, verifica-se a inser9ao do municipio no contexte 

da seguran9a publica como forma de suprimir a ausencia e muitas vezes a 

ineficiencia dos Estados no desempenho de sua atividade constitucional. 

Pelo que se denota, o Estado devera tratar a questao da Seguran9a Publica 

como prioridade principal, demonstrando muito profissionalismo e preocupa9ao 

com os principais problemas que afetam a popula9ao e aumentam a sensa9ao de 
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inseguranga, caso contrario os municfpios deverao supnmrr a ausencia do 

Estado e buscar a autorizagao legal para atuarem na questao da seguranga 

publica. 

Pelo exposto, atribui-se que e constitucionalmente vedado ao Municipio a 

criagao ou atuagao das guardas municipais no desempenho da atividade de 

policiamento ostensive e preventive. 
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