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RESUMO
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido com o objetivo de
dirimir duvidas relativas ao tema Poder de Polícia das Instituições Guardas Civis
Brasileiras; ao elaborá-lo dois foram os objetivos escolhidos: compilar a gama
existente de material sobre o assunto Guarda Civil Municipal, pesquisando a
bibliografia e o analisando de forma sistêmica com as disposições da Constituição
Federal de 1988, ao mesmo tempo estudando a história da evolução das Polícias no
Brasil, desde o seu descobrimento até atualidade; por derradeiro propor aos
operadores de direito e aos interessados em Segurança Pública ou Urbana, um
caminho mais prático, sintético e objetivo pelo qual possam se nortear e assim ter
embasamento legal para o pleno exercício da nobre missão de proteger os
cidadãos, os bens, as instalações, os serviços e atuar nas ações de Segurança
Pública e Urbana, buscando a ordem pública com sabedoria e provendo-a de forma
preventiva e comunitária, como é a essência da Forças Policiais Municipais desde
os primórdios de nossa Pátria.

Palavras chave: Guarda Civil, Analise Sistêmica, Constituição, Poder de Polícia,
Segurança Pública.
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INTRODUÇÃO
Desde os primórdios, quando o homem começou a viver em sociedade e esta
se obrigou a se organizar, foi necessário o implemento de órgãos fiscalizadores e
controladores, do mesmo modo com a organização das cidade-estado, mormente na
antiga Grécia observamos a figura da politéia.
Nascendo assim as forças policiais, com a necessidade de restringir direitos e
deveres em prol dos interesses da coletividade.
No Brasil do mesmo modo, desde a colonização houve a necessidade de
controle do estado nas ações particulares, assim nos idos de 1800 começam as
surgir as forças policiais municipais e com o tempo passaram a ser forças estaduais,
por fim tivemos forças municipais, estaduais e federais.
O Brasil passou por um período de exceção no qual os direitos individuais
foram tolhidos e maioria das instituições de Polícia Comunitária não militar foram
extintas e as que restaram foram subjulgadas a um segundo ou a terceiro plano,
existindo apenas como vigilantes orgânicos ou músicos.
No dia 05 de outubro de 1988, no momento em que o Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Federal Ulisses Guimarães, anunciava a promulgação da
Constituição Federal, a Carta Magna cidadã; fazia da mesma forma o anúncio de
pelo menos duas novidades: a criação do Estado Democrático e Social de Direito e
a autonomia político-administrativa dos municípios, dando-lhes “status” de entes
federados.
Com tal “status”, os municípios galgaram, por assim dizer, a sua Carta de
Alforria, seria a mesma alegria de se completar a maioridade e ter plenos direitos de
cidadão, mormente pelo fato de que ao longo da história do País, tais direitos foram
aviltados e esfacelados por “forças ocultas”.
Nesse novo cenário, os municípios com a autonomia recebeu uma gama de
responsabilidades, entre elas, destaca-se a faculdade de criar as suas Guardas
Civis Municipais.
Essas instituições que deram origem as forças policiais estaduais,
mormente, com a criação nos idos imperiais, das chamadas Guardas Municipais
Permanentes e que com o passar dos anos e com a ascensão de um estado
unitário, forjado pelos militares, foram suprimidas, inclusive sem a participação
popular, obrigando ao cidadão ser policiado e fiscalizado por organismos militares ou
militarizados.
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Mesmo assim com a criação e recriação de vários órgãos de Segurança
Municipal ainda há uma celeuma sobre o Poder de Polícia das Guardas Civis e até
onde pode ser sua atuação a fim de cooperar com as ações Segurança Pública.
Frente a tais discussões e ainda por conta da omissão legiferante do EstadoUnião foi necessário o presente trabalho, que tem o condão de ajudar a nortear os
estudantes e operadores do direito, bem como as autoridades administrativas e
assim dar segurança jurídica aos Agentes de Segurança Pública Municipal, no seu
labor.
1. CRIAÇÃO DA POLÍCIA NO BRASIL
As

Ordenações

Filipinas1

formaram

a

base

para

a

criação

e

desenvolvimento dos sistemas de Polícias Urbanas no Brasil, mormente ao
disporem sobre os serviços gratuitos de polícia. Tais serviços eram exercidos pelos
próprios moradores, e eram organizados por quadros ou quarteirões e controlados
primeiramente pelos Alcaides2 e mais tarde, pelos juízes da terra.
Consta no Livro I, Título LXXIII, das Ordenações Filipinas3, da figura dos
Quadrilheiros que estavam presentes nas vilas, nas cidades e nos lugares para
prender os malfeitores. Esses “policiais” eram os moradores dessas cidades, dentre
os quais 20 eram eleitos por Juízes e pelos Vereadores das Câmaras Municipais,
sendo ordenado, neste ato, um como Oficial Inferior de Justiça, a fim de representar
os demais integrantes, servindo todos gratuitamente durante três anos como
Quadrilheiros. Serviam como tal as pessoas de boa índole.
Esse tipo “Polícia”, por assim dizer, foi caindo em desuso, neste sentido os
“Quadrilheiros4”, como eram chamados, foram substituídos progressivamente por
Pedestres, Guardas Municipais, Corpos de Milícias e Serviços de Ordenanças.
A contar de 31 de março de 1742, a Legislação Brasileira, não mais fez
CARVALHO, Claudio Frederico de, Guarda Municipal e o seu poder de polícia, Trabalho
apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de especialista em Direito Público pelas
Faculdades Integradas do Brasil. Sob orientação do Professor M.Sc. Flávio Pansieri, Curitiba, 2011
2
Alcaide, Antigo governador de castelo ou de província. Antigo governador de castelo, província ou
comarca, com jurisdição civil e militar. 2 antigo funcionário incumbido de cumprir as determinações
judiciais; oficial de justiça. (Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa)
3
Breve
Histórico
das
Guardas
Municipais,
disponível
em:<http://oguardamunicipal.blogspot.com.br/2008/01/breve-histrico-das-guardas-municipais.html>,
acesso 12 Mar, 2012.
4
Grupo formado pelo reino português para patrulhar as cidades e vilas daquele país, e que foi
estendido ao Brasil colonial, mesmo
que: Grupo de soldados de polícia; cidadãos civis investidos
de função pública que auxiliavam o Alcaide na segurança das cidades.
2
1
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alusão a eles, sendo possivelmente substituídos pelos atuais Oficiais de Justiça.
Neste cenário as ações de segurança pública eram executadas, até então,
pelos chamados "quadrilheiros"; Eles eram responsáveis pelo policiamento das ruas
e das alamedas da cidade.
Houve aumento de população, chegando a 60.000 pessoas, das quais a
metade era formada por escravos, nesse cenário os quadrilheiros não eram mais
suficientes para fazer a proteção da Corte.
No Brasil as origens das forças de segurança, com atuação de Polícia
encontram respaldo no período colonial.
É de nota que tão logo houve o descobrimento das novas terras, Portugal
não demonstrou, de imediato, interesse pela nova conquista; que fora juntada aos
seus domínios. Dita a história que as novas terras só não ficaram a sua sorte por
conta das constantes invasões e incursões de outros países, especialmente os
franceses.
Segundo nota do Professor Claudio Frederico de Carvalho5, “As primeiras
expedições se destinavam muito mais a patrulhar o litoral do que propriamente a
colonizar”.
Mesmo assim, foram instaladas feitorias ao longo de toda costa das novas
terras, de os colonos pudessem garantir a posse. Tais colonos exerciam múltiplos
papéis e trabalhos, eram ao mesmo tempo lavradores e agentes de defesa e
policiais.
No Brasil, a primeira tropa organizada de que se tem notícia foi armada em
São Vicente em 1542 e sua missão era de expulsar uma força espanhola que
ameaçava a capitania.
Posteriormente passaram a existir três linhas de tropas na colônia: A
primeira que era paga, e tinha por finalidade a defesa externa. A segunda, também
paga que tinha a incumbência da segurança interna, ou de polícia. E a terceira,
constante de voluntários, que serviam para suprir a falhas das duas anteriores em
efetivos. As três eram compostas por cidadãos que, quando não necessários seus
préstimos para a segurança interna ou externa, exerciam suas atividades usuais:
CARVALHO, Claudio Frederico de, Guarda Municipal e o seu poder de polícia, Trabalho
apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de especialista em Direito Público pelas
Faculdades Integradas do Brasil. Sob orientação do Professor M.Sc. Flávio Pansieri, Curitiba, 2011
5

3

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR

eram lavradores, comerciantes, professores.
No Governo Geral de Martin Afonso de Souza, em 1531, estabeleceram-se
as primeiras diretrizes destinadas à ordem pública e à realização da justiça em
território brasileiro, com a Carta de D. João III, Rei de Portugal, que delegava
competência civil e penal para todas as questões.
Pouco depois, Duarte Coelho, em 1550, na Capitania de Pernambuco,
propôs-se a estabelecer uma Polícia rigorosa e uma Justiça de escarmento, um
sistema de repressão contra os facínoras que invadiam as zonas povoadas. Os
livros das Ordenações Afonsinas, Manuelinas e, finalmente o Livro V das
Ordenações Filipinas, que enumeravam os crimes e as penas e dispunham sobre a
forma do processo de apuração, representaram importância extraordinária para a
vida jurídica do Brasil.6
Verificamos que em São Vicente as tropas de Primeira linha, só foram
organizadas em 1.710, tendo ficado por todo esse tempo a segurança da Capitania
à guarda das milícias as quais se constituíam em grupos de homens válidos e
armados, que tinham as missões de atender as mobilizações e zelar pela a
tranquilidade interna e segurança pública.
Pelos fins da época colonial, verificamos que a única “força policial” era
constituída pelos quadrilheiros, os quais pertenciam a Terceira linha, sendo a sua
missão, a de investigar, perseguir, prender e entregar aos juízes completando o ciclo
social.
Durante todo o período colonial, embora houvesse essa divisão em "linhas",
não havia diferenças estruturais entre tropas de defesa externa e de manutenção da
ordem interna.
As constantes guerras com as colônias espanholas, que se estenderam até
mesmo muito depois das respectivas independências, e a pacata vida da colônia
antes e do vice-reinado depois, convidavam ao uso indiscriminado dos militares ora
em ações internas (raras) ora em ações externas, estas mais frequentes.
Até inícios do século XIX eram as tropas de segunda e de terceira linha que
exerciam o papel de polícia na capitania de São Paulo. Havia Unidades
particularmente bem treinadas e bem uniformizadas, chegando a despertar
admiração dos reinóis que por aqui passaram.
6

CARVALHO. O que você precisa saber sobre Guarda Municipal e nunca teve a quem perguntar. p.
01.
4
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Assim, com a finalidade de impedir a sonegação de impostos e a
institucionalização da violência, bem como erradicar o clima de agitação ora
instalado na Capitania, o Governador Pedro Miguel de Almeida - o Conde de
Assumar - recorre ao Rei de Portugal, que envia às Minas Gerais duas Companhias
de Dragões, constituídas somente de portugueses, que tão logo aqui chegaram
foram contaminados pelo sonho da riqueza fácil, trocando suas armas pelas bateias
e almocafre7.
Diante do enfraquecimento das Companhias de Dragões e de seu
desempenho insatisfatório, o Governador de Minas Gerais - Dom Antônio de
Noronha - extinguiu-a, criando, no dia 09 de junho de 1775 primeira instituição
policial paga pelo erário, o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, em cujas
fileiras foram alistados somente os mineiros, que receberiam seus vencimentos dos
cofres da Capitania. A essa Companhia pertenceu Joaquim José da Silva Xavier, o
TIRADENTES, que nela se alistou e no 1º de dezembro de 1775, tornou-se Alferes8,
em 1780 era o Comandante do Quartel de Sete Lagoas, sendo sempre o escolhido
para as missões mais difíceis e perigosas9, e em 1781 foi nomeado comandante do
destacamento dos Dragões, na patrulha do "Caminho Novo 10", estrada que servia
como rota de escoamento da produção mineradora da capitania mineira ao porto do
Rio de Janeiro.
Em janeiro de 1789 acertaram-se os primeiros planos para a chamada
"Inconfidência Mineira".
O Alferes Joaquim José da Silva Xavier foi seu líder e arrastou a principal
culpa da Inconfidência.
Em 1.808, A Coroa Portuguesa se safando das conquistas napoleônicas,
que afloravam na Europa, rumou ao Brasil e junto dela veio a “Guarda Real de
Policia11” que aqui foi reorganizada, tornando-se a polícia da Corte (Rio de janeiro).

7

Para os contingentes vindos de Portugal, usava-se recrutamento compulsivo de “mendigos
profissionais”, vagabundos e cadastrados que eram alistados à força para o serviço militar no
ultramar, por períodos que variavam de alguns anos até a vida inteira. Boxer, C. R. A idade de Ouro
do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1969, p. 347.
8
Equivale à moderna Graduação de Sub Tenente ou Suboficial, inclusive o símbolo da graduação
nas forças policiais militares estaduais é um triangulo em sua homenagem.
9
COTTA, Francis Albert. Organização Militar nas Minas Gerais do Século XVIII. p. 10.
10
GOMES, Laurentino, 1808, Como uma Rainha louca, um Príncipe medroso e uma Corte corrupta,
enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, Editora Planeta, Brasil, 2011
11
Decreto de criação da Divisão Militar da Guarda Real da Polícia da Corte. Príncipe Regente. Rio de
Janeiro, 13 de maio de 1809. Coleção das leis brasileiras.
5
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Esse instrumento de policia fora criado com forte influencia francesa,
vejamos:
12

A Influencia francesa
Na França da Idade Média eram os militares que se encarregavam de toda
a segurança, interna e externa, sem nenhuma divisão de função. Apenas
eram conhecidos como "marechais" os militares encarregados pelo rei a
patrulhar e defender a população contra salteadores de estrada, comuns na
época. A força comandada pelos "marechais" era chamada de
"marechausée", que poderia ser traduzida para "marechaleza" ou atividade
de marechal. Até o iluminismo do século XVIII foi esse o quadro da
segurança interna francesa.
Com o advento da "Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão" em
1789, o artigo 12 desse documento previa a criação de uma "força pública"
para a garantia dos direitos formulados na "Declaração".
A "Marechausée" foi então convertida em "Gendarmaria", do francês
"Gendarmerie", de "Gens d'Armes", literalmente homens armados.
As tropas de Napoleão, logo após a subida ao poder do famoso corso, se
espalharam pela Europa, disseminando em todo o continente as conquistas
gaulesas, não só as científicas e intelectuais, mas especialmente as sociais.
Portugal não ficou imune a essa lufada de inovações, tendo criado em 1801
a "Guarda Real de Polícia", evidentemente inspirada na "Gendarmerie".

No entanto face das peculiaridades do Brasil, essa Guarda teve que ser
organizada, urgente, de acordo com a situação da região.
Sendo fixada no Brasil a Corte Portuguesa, com D. João VI, foi criado o
cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte, através do Alvará de 10 de maio de
1808, nomeando desembargador Paulo Fernandes Viana, para exercer o cargo,
iniciando-se, assim, uma série de grandes modificações no organismo policial; que
cuidava não só de segurança pública, mas também de obras públicas, construções,
demolições, serviços de fiscalização sanitária entre outros13.
De forma mais específica ao que se refere às Guardas Municipais, um
Decreto de 13 de maio de 1809 criou a Divisão Militar da Guarda Real no Rio de
Janeiro. Este Decreto homologou a existência das Guardas Municipais Permanentes
no Brasil, ocasião em que o Príncipe Regente percebeu a necessidade de uma
organização de caráter policial para o provimento da segurança e da tranquilidade
pública na cidade do Rio de Janeiro e nas demais províncias.
Em 13 de maio de 1809, data do aniversário do Príncipe Regente, D. João
VI criou a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia da Corte, formada por 218
guardas com armas e trajes idênticos aos da Guarda Real Portuguesa. Ela era
12

COTTA, Francis Albert, Olhares Sobre a Polícia No Brasil, A Construção da Ordem Imperial numa
Sociedade
Mestiça,
Disponível
em:
http://www.revistafenix.pro.br/PDF19/Artigo_01_Francis_Albert_Cotta.pdf, acesso em 16 Jul, 2012
13
GOMES, Laurentino, 1808, Como uma Rainha louca, um Príncipe medroso e uma Corte corrupta,
enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, editora Planeta, Brasil, 2011, pag.
204-211.
6
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composta por um Estado-Maior, três Regimentos de Infantaria, um de Artilharia e um
esquadrão de Cavalaria. Seu primeiro comandante foi José Maria Rebello de
Andrade Vasconcellos e Souza, ex-capitão da Guarda de Portugal. Como seu
auxiliar foi escolhido um brasileiro nato, Major de Milícias Miguel Nunes Vidigal.
Em 13 de maio de 1809 foi criada a Divisão Militar da Guarda Real de
Polícia, sua missão era de policiar a cidade em tempo integral, tornando-a desde o
início mais eficaz que os antigos "Quadrilheiros", que eram os defensores,
normalmente escolhidos pela autoridade local das vilas no Brasil Colônia, entre civis
de ilibada conduta e de comprovada lealdade à coroa portuguesa.
A legislação imperial registra a criação de outros Corpos Policiais nas
províncias. Em 1811 em Minas Gerais, 1818 no Pará, em 1820 no Maranhão, e em
1825 na Bahia e em Pernambuco.
O então desembargador Paulo Fernandes Viana criou, pelo Aviso de 25 de
maio de 1810, o Corpo de Comissários de Polícia, que só se tornou realidade por
força de uma portaria do Intendente Geral de Polícia, Francisco Alberto Teixeira de
Aragão, em novembro de 1825.
De 1808 a 1827, as funções policiais e judiciárias permaneceram
acumuladas; mas com a promulgação do Código de Processo Criminal do Império, a
organização policial foi descentralizada.
A Guarda passou a ser subordinada ao Governador das Armas da Corte,
sendo este comandante da força militar e sujeito ao Intendente Geral de Polícia,
como autoridade Policial.
A Divisão Militar teve participação decisiva em momentos importantes da
história brasileira como, por exemplo, na Independência do país. No início de 1822,
com o retorno de D. João VI a Portugal, começaram as articulações para tornar o
Brasil um país independente. A Guarda Real de Polícia, ao lado da princesa D.
Leopoldina e o Ministro José Bonifácio de Andrade e Silva, manteve a ordem pública
na cidade de forma coesa e fiel ao então príncipe D. Pedro, enquanto ele viajava às
terras do atual estado de São Paulo.
A vinda da Independência do Brasil desorganizou a "Guarda Real de
Polícia", que era composta em sua maioria por portugueses, ficando a segurança da
cidade a cargo das chamadas "Milícias" que não desempenhavam suas funções a
contento.
Com o advento do Novo Governo, e posteriormente com a abdicação de D.
7
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Pedro I, deixando no Trono o Príncipe Herdeiro, seu filho menor, D. Pedro II; O
Brasil passa

a

ser governado,

inicialmente, pela

Regência

Provisória

e

posteriormente pela Regência Trina.
Nesse momento conturbado; em sete de abril de 1831, as tropas formadas
pela Guarda Real de Polícia"; se insurgiram contra o sistema, nascendo a seguinte
proclamação:
Proclamação de 15 de Julho de 1831 da regência permanente á tropa.
Soldados. - A gloria que adquiristes no Campo da Honra, pela vossa briosa
união no dia 7 de Abril, principia a declinar pelo espírito de insubordinação,
e desordem, que alguns dentre vós acabam de manifestar. O susto, e a
consternação, que tendes causado aos pacíficos habitantes desta Cidade,
tomando as armas para enfraquecer o poder legal, que era vossa obrigação
sustentar para triumpho heroico da nossa regeneração, não pôde deixar de
tornar-vos estranhos á grande Família Brazileira, a que pertenceis; e esta só
idéa deve cobrir-vos de um nobre pejo, para arrependidos tornardes ao
gremio da Nação, de que a vossa inconsiderada conducta parece ter-vos
alienado. Se continuais obstinados em vossos erros, não podeis pertencer
mais á Nação Brazileira; que não é Brazileiro, quem não respeita o Governo
14
do Brazil

Foi então que a Regência Provisória, por força de Decreto Imperial de 14 de
junho de 1831, criou o "Corpo de Guardas Municipais" na Corte, sendo que pelo
mesmo ato autorizou que fosse feito o mesmo nas demais províncias do Brasil
Império.
Organizando assim em cada Distrito de Paz, um Corpo de Guardas
Municipais, estando os mesmos divididos em esquadras: 15
Art. 13. Cada um dos guardas municipaes prestará perante o Commandante
de sua esquadra, este perante o Commandante do corpo, e este perante o
Juiz de Paz do seu districto, o seguinte juramento:
Juro sustentar a Constituição, e as Leis, e ser obediente ás autoridades
constituídas, cumprindo as ordens legaes que me forem communicadas
para segurança publica e particular, fazendo os esforços, que me forem
possíveis, para separar tumultos, terminar rixas, e prender criminosos em
flagrante; participando, como me incumbe, immediatamente que chegarem
ao meu conhecimento, todos os factos criminososo, ou projectos de
perpetração de crime.

No dia 14 de julho de 1831, a “Guarda Real de Polícia”, novamente se
insurgiu contra a regência, sendo extinta através do Decreto Imperial, de 17 de julho
daquele ano; sendo criado na mesma data o cargo de Inspetor Geral das Guardas

14

Colleção das Leis do Império do Brazil de 1831, segunda parte, Rio de Janeiro, Typographia
Nacional, 1873, pg. 14.
15
Colleção das Leis do Império do Brazil de 1831, segunda parte, Rio de Janeiro, Typographia
Nacional, 1873, pg. 16/18.
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Municipais, tendo como 1.º Inspetor Geral o General Sebastião do Rego Barros: 16
Proclamação de 22 de Julho de 1831 da Regencia aos Fluminenses, ácerca
da insubordinação da tropa na noite de 14 do corrente.
Fluminenses. - A insubordinação n’uma parte do Corpo da Policia produziu
a reunião da tropa no Campo da Honra em noite do dia 14 do corrente.
Anarchistas aproveitaram-se da effervescencia. Requisições por modo
illegal se fizeram ao Governo. A tropa recolheu-se ás 10 horas da manhã a
quarteis, e tranquillos esperaram o deferimento. Não é porém com as armas
na mão, que se dirigem supplicas ás Autoridades constituidas. O povo se
aterrou, e, ignorando as consequencias deste acto criminoso, teve em
horror os autores de attentado. O Governo não quis á custa do sangue
brazileiro castigar os crimes de um, ou outro brazileiro. A cidade está
tranquilla. Os soldados, ou reconhecem o erro, ou detestam os que os
seduziram. Fluminenses, o Governo tem providenciado vossa segurança;
não temais de hoje em diante: as armas estão confiadas a cidadãos
interessados na ordem publica. A Lei há de ser executada, e os anarchistas,
que derramaram o susto, e a consternação na capital do Imperio, hão de
expiar seus crimes. Os Officiaes Militares, estes bravos da patria, cingiram a
patrona sobre as bandas: elles deram o primeiro exemplo de patriotismo, o
que resta? Respeito ás Leis, obediencia as Autoridades, e tudo será salvo.
– Viva a Nação Brazileira. – Viva a Constituição. – Viva a Assembléia Geral.
– Viva o Imperador. – Vivam os honrados fluminenses.

Em 18 de agosto de 1831, após a edição da lei que tratava da tutela do
imperador e de suas augustas irmãs, é publicada a lei que cria a Guarda Nacional, e
extingue no mesmo ato as Guardas Municipais, Corpos de Milícias e Serviços de
Ordenanças, sendo que no mesmo ano, em 10 de outubro, foram reorganizados os
corpos de municipais, agora agregados ao Corpo de Guardas Municipais
Permanentes, nova denominação da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia,
subordinada ao Ministro da Justiça e ao Comandante da Guarda Nacional.
Para manter a ordem pública nos municípios, fechando a lacuna deixada
com extinção da Guarda Real de Polícia, em 10 de outubro daquele ano17 foram
novamente reorganizados os Corpos de Guardas Municipais Voluntários no Rio
de Janeiro e nas demais Províncias, sendo um dos atos mais valorosos realizados
pelo então, Regente Feijó, o qual tornou pública tamanha satisfação, ao dirigir-se ao
Senado em 1839, afirmando que:
Lembrarei ao Senado que, entre os poucos serviços que fiz em 1831 e
1832, ainda hoje dou muita importância à criação do Corpo Municipal
Permanente; fui tão feliz na organização que dei, acertei tanto nas escolhas
dos oficiais, que até hoje é esse corpo o modelo da obediência e disciplina,
e a quem se deve a paz e a tranquilidade de que goza esta corte.

É de notar um fato curioso que merece devida transcrição exatamente como

16

Colleção das Leis do Império do Brazil de 1831, segunda parte, Rio de Janeiro, Typographia
Nacional, 1873, pg. 22/23.
17
Data em que se comemora o Dia Nacional das Guardas Municipais (Lei n.º 12.066/2009)
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consta no Trabalho de Conclusão de Curso, do Professor Claudio Frederico 18 é que
mesmo neste período em que em tese as Guardas Municipais estavam extintas (18
de agosto a 10 de outubro de 1831) tivemos na história devidamente documentada
mediante Decreto Imperial a morte do primeiro Guarda Municipal o qual deu a sua
vida em defesa da Lei, da Pátria e da Liberdade, conforme segue:
Decreto de 12 de Outubro de 1831
Manda inscrever o nome do cidadão Estevão de Almeida Chaves, no libro
destinado a transmittir á posteridade os grandes acontecimentos.
A Regência, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, querendo
exprimir os votos e os sentimentos da generosa Nação Brazileira,
perpetuando a memória do cidadão que ha pouco fez o sacrifício de sua
vida a bem da causa publica,
DECRETA:
A Camara Municipal desta muito leal e heroica cidade do Rio de Janeiro
fará inscrever no livro destinado a transmittir á posteridade os grandes
acontecimentos, o nome do cidadão Estevão de Almeida Chaves,
declarando ser o primeiro guarda municipal que no dia 7 de Outubro do
corrente anno deu a vida em defesa da Lei, da Patria e da Liberdade,
atacando os rebeldes na Fortaleza da Ilha das Cobras.
Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Justiça, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em doze de Outubro de mil oitocentos trinta e um, décimo da Independência
e do Império.

No ano do nascimento das Guardas Municipais Permanentes, no dia 01 de
novembro de 1831, em pronunciamento feito pela Regência em Nome do Imperador
para a Assembleia Geral Legislativa é feito o seguinte discurso:
No interior a lei cobra o seu imperio; e se os partidos desencontrados,
aspirações illegaes, paixões violentas, arrastam a nação as repelle, e
detesta como fataes precursoras da anarchia, e despotismo. O Brazil se
recordará sempre grato dos relevantes serviços prestados pelos Guardas
Municipaes, Officiaes, soldados, e outros bravos militares; estes dignos
Brazileiros têm arrostado por toda a parte os maiores perigos, esquecidos
de si, e só tendo por diante o que lhes merece a sua patria.
Esgotados infructuosamente os meios brandos, forçoso é desembainhar a
espada da Justiça para conter os faccíosos, cujos incessantes attentados
contra a ordem, e tranquillidade publica principiavam a estancar as fontes
da riqueza nacional, e como que a banir desta terra hospitaleira a paz, e a
segurança individual, e a da propriedade.
É chimera aspirar á liberdade sem justiça.

Tão logo o Comandante Geral das Guardas Municipais Permanentes do
Brasil cumpre sua missão, ele pede exoneração do seu cargo, sendo extinto no
mesmo ato a referida função.
Na província de São Paulo, aos 15 de dezembro de 1831, por lei da
18

CARVALHO, Claudio Frederico de, Guarda Municipal e o seu poder de polícia, Trabalho
apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de especialista em Direito Público pelas
Faculdades Integradas do Brasil. Sob orientação do Professor M.Sc. Flávio Pansieri, Curitiba, 2011,
pg. 18.
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Assembleia Provincial, proposta pelo então Presidente da Província, Brigadeiro
Rafael Tobias de Aguiar, foi criado o Corpo de Guardas Municipais Permanentes,
composto de cem praças a pé, e trinta praças a cavalo; eram os "cento e trinta de
trinta e um". Síntese histórica que faz parte da canção19 da Polícia Militar do Estado
de São Paulo:
Sentido! Frente,ordinário marcha!
Feijó conclama,Tobias manda
E na distância,desfila a marcha
Nova cruzada,nova demanda
Um só por todos,todos por um
Dos cento e trinta de trinta e um!
Legião de idealistas
Feijó e Tobias
Legaram-na aos seus
Tornando-os vigias
Da Lei e Paulistas
"Por mercê de Deus"
Ei-los que partem! Na paz, na guerra
Brasil Império,Brasil República
Seus passos deixam, fundo na terra
Rastro e raízes: é a Força Pública
Multiplicando por mil e um
Os cento e trinta de trinta e um
Legião de idealistas...
Missão cumprida em Campo das Palmas
Laguna, heroísmo na "Retirada"
Glória em Canudos; e de armas e almas,
Ao nosso Julho da Clarinada
Sob as arcadas vêm um a um,
Os cento e trinta de trinta e um
Legião de idealistas...

Em 05 de junho de 1832, 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 o
Duque de Caxias, no dia 18 de outubro, foi nomeado Comandante do Corpo de
Guardas Municipais Permanentes da Corte20, após ter atuado no subcomando deste
corpo, desde 07 de junho. 21
Com a morte de D. Pedro I em 1834, afastou-se em definitivo o receio de um
possível retorno do antigo monarca, e o temido realinhamento com Portugal.
Ocorrendo-se então, a rejeição e o afastamento dos extremismos, e efetivando-se
19

CANÇÃO DA POLICIA MILITAR, Letra: Guilherme de Almeida, Música:Maj PM Músico Alcides
Jacomo Degobbi.
20
A primeira posição de comando exercida pelo então major Luiz Alves de Lima foi exatamente a de
comandante das Guardas Municipais Permanentes do Rio de Janeiro. Assumindo esse posto em
1832 e nele permanecendo até 1839, por 7 anos consecutivos, foi um dos responsáveis pela
repressão aos movimentos de rua que se alastraram pela corte após a abdicação de D. Pedro I. Uma
experiência praticamente ignorada por seus biógrafos. SOUZA, Adriana Barreto de. Biografando o
Duque de Caxias – Notas de uma Pesquisa. Rio de Janeiro - UFRJ.
21
COSTA, Duque de Caxias, 2006, pg. 70/72.
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uma reforma constitucional; na qual sobreveio uma relativa descentralização políticoadministrativa, sendo instituídos os Corpos Legislativos nas províncias.
Com esse redirecionamento político, o Legislativo é que passou a fixar,
anualmente, e sobre informação do Presidente da Província, as forças policiais
respectivas. As Guardas Municipais foram lentamente desativadas (algumas
permaneceram até a Guerra do Paraguai, como ocorreu com a Guarda comandada
por Caxias) e transformadas ou substituídas por Corpos Policiais.
Duque de Caxias comandou bravamente a Guarda Municipal durante sete
anos, vindo a passar o comando da mesma, ao ser nomeado Coronel, no final de
dezembro de 1839, para seguir novas funções públicas. Ao se despedir do
Comando da Guarda Municipal Permanente fez a seguinte afirmação:
Camaradas! Nomeado presidente e comandante das Armas da Província do
Maranhão, vos venho deixar, e não é sem saudades que o faço: o vosso
comandante e companheiro por mais de oito anos, eu fui testemunha de
vossa ilibada conduta e bons serviços prestados à pátria, não só mantendo
o sossego público desta grande capital, como voando voluntariamente a
todos os pontos do Império, onde o governo imperial tem precisado de
nossos serviços (...).
Quartel de Barbonos, 20/12/39
Luís Alves de Lima e Silva

A mudança não foi apenas uma troca de denominação, mas de fato uma
completa reestruturação do aparato policial existente.
A lei de 03 de dezembro de 1841 proporcionou uma mudança radical, com a
criação, em cada província e também na Corte, de uma Chefatura de Polícia. Nela, o
Chefe de Polícia passou a ser auxiliado por delegados e subdelegados de Polícia.
Em 1841, a Intendência Geral de Polícia foi extinta, criando-se o cargo de
Chefe de Polícia, ocupado até 1844 por Euzébio de Queiroz Coutinho Matoso
Câmara.
Em 31 de janeiro de 1842, o regulamento nº 120 definiu as funções da
polícia administrativa e judiciária, colocando-as sob a chefia do Ministro da Justiça.
No dia 1º de julho de 1842, foi criado o Regulamento Geral n.º 191, das
Guardas Municipais Permanentes, padronizando a sua atuação, suas patentes e
seus uniformes.
O Corpo de Guardas Municipais Voluntários foi utilizado para combater o
conflito contra o Paraguai. No qual o Brasil formou com Uruguai e a Argentina a
chamada Tríplice Aliança. Naquela época o país não tinha um contingente militar22
22

Guarda Nacional, era o nome do contingente militar da época.
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suficiente para combater os quase 80 mil soldados paraguaios.
Falta de efetivo na Guarda Nacional, para combater os conflitos o Império
brasileiro se viu obrigado a criar os chamados "Corpos de Voluntários da Pátria".
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 terços da população paraguaia e milhares de
brasileiros perderam a vida, tendo sido o conflito mais sangrento da América do Sul
(morreram mais de 650.000 pessoas), defenderam bravamente as nossas fronteiras,
na sua maioria Guardas Municipais Permanentes e Voluntários 23, que juntos
somavam-se aos Batalhões de Infantaria da Guarda Nacional.
Em São Paulo, a Lei Provincial nº 23, de 26 de março 1866, sancionada por
Joaquim Floriano de Toledo Peixoto, criou a Guarda Municipal com a finalidade de
garantir a segurança pública.
E o seu artigo 4º determinava: ‘‘Os guardas policiais farão, nos municípios e
freguesias, todo serviço de polícia e segurança e tomarão o nome de Guardas
Municipais’’.
Em 1866 através do Decreto nº 3.598, a força policial da Corte foi
reorganizada, sendo divida em dois Corpos, um militar e outro civil.
Art. 1º A força policial da Côrte será composta de um Corpo militar e de um
Corpo paisano ou civil.
omissis
Art. 3º - Será o atual Corpo policial, que continuará a ter a mesma
denominação e a organização do citado decreto.

Em 20 de setembro de 1871, pela Lei n.º 2033, regulamentada pelo Decreto
n.º 4824, de 22 de novembro do mesmo ano, foi reformado o sistema adotado pela
Lei n.º 261, separando-se Justiça e Polícia de uma mesma organização e
proporcionando inovações que perduram até hoje, como a criação do Inquérito
Policial.
Em 09 de outubro de 1889 a Guarda Municipal já militarizada, conhecida
como corpo policial militar passou a assumir mais as funções de defesa da
soberania nacional compondo a força auxiliar do exército de 1.ª Linha, com isso
através do Decreto n.º 10.395 foi criada a Guarda Cívica, tendo como função auxiliar
23

“Os voluntários da Pátria tomaram a mais brilhante parte na campanha, já combatendo nos seus
corpos, organizados ao primeiro chamamento do país em perigo,...” (História Militar do Brasil –
Capítulo VI – p. 74).
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o policiamento da capital do Império em conjunto com a Guarda Municipal.
No dia 15 de novembro de 1889, o Corpo Policial Militar (Guarda Municipal),
teve destacada participação no apoio ao Marechal Floriano Peixoto, considerado o
consolidador dos anseios de Proclamação da República. Ao alvorecer daquela data,
uma tropa ficou a postos na Praça da Aclamação (hoje Praça da República/Campo
de Santana), onde os republicanos estavam reunidos, para garantir a efetivação do
desejo popular.
Por meio da Lei nº. 17, de 14 de novembro de 1891, foi instituída a Força
Pública de São Paulo, com sua criação, as outras instituições (Companhia de
Guardas Municipais, Corpo Policial Permanente, Companhia de Pedestre, entre
outros) deixaram de existir.
Em 1892, o corpo de Guardas Municipais tinha o seu contingente
equivalente a uma brigada, passando com isso a ser conhecida não mais como
Corpo Militar, mas sim Brigada Militar em razão do seu batalhão ter adquirido este
status.
Em 1915, as dificuldades apresentadas no Conflito do Contestado (1913) e a
eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914), despertaram no Exército a urgente
necessidade de uma reformulação nas forças armadas brasileiras. Nesse ano a
legislação federal passou a permitir que as forças militarizadas dos Estados
pudessem ser incorporadas ao Exército Brasileiro, em caso de mobilização nacional.
Em 1917 a Brigada Policial e o Corpo de Bombeiros da Capital Federal
tornaram-se oficialmente Reservas do Exército; condição essa a seguir estendida
aos Estados. A aceitação desse acordo isentava o efetivo da Força Estadual do
serviço militar obrigatório, implantado em 1916.
Em 1926 o governo paulista cria outra força policial, independente da Força
Pública. Cria a Guarda Civil Estadual de São Paulo através da Lei nº. 2141,
denominada como auxiliar da Força Pública, mas sem caráter militar.
O perfil desta Guarda tentava seguir o modelo da Polícia Londrina por meio
do policiamento preventivo da capital, fiscalização no trânsito, serviço de
radiopatrulha para o controle da criminalidade, proteção de escolas, repartições
públicas em geral e policiamento fazendário nas cidades de Campinas, Ribeirão
Preto, Sorocaba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Jundiaí, Mogi das Cruzes,
Piracicaba e São Carlos.
Em agosto de 1932, a Guarda Civil, em decorrência da Revolução
14
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Constitucionalista, veio a ser incorporada, servindo como força auxiliar do Exército.
O ilustre Marechal Zenóbio da Costa, oriundo do Exército, tendo sido um
grande comandante e excelente mobilizador das forças policiais, assumiu, de maio
de 1935 até abril de 1936, o cargo de Inspetor Geral da Polícia Municipal do Rio de
Janeiro.
Do mesmo modo tornou-se o criador do Pelotão de Polícia Militar da FEB
(Força Expedicionária Brasileira), e após o término da Segunda Guerra Mundial, foi
o responsável pela criação da Polícia do Exército no Brasil.
A sua experiência e convívio ao corpo policial de caráter civil por diversas
vezes e em momentos distintos, o tornou um exemplo de policial, o qual não media
esforços para atender a qualquer chamada da Nação, inclusive mobilizando as
Guardas Civis, para ações. Nascendo assim o Código de Honra do PE (Policial do
Exército), pautado nos ensinamentos do policiamento cidadão, de respeito a pessoa
humana e aos princípios basilares do direito.
Em 1936, com o estabelecimento do “Estado Novo”, a autonomia dos
Estados e Municípios foi ceifada por conta de forças dissuasórias do poder central.
As Guardas Municipais e as Guardas Civis que eram úteis como instrumento
de contenção popular, a cada dia perdiam forças e posição antes desfrutada para as
Forças Armadas, em especial para o Exército; para evitar rebeliões civis e policiais
contra o poder central, elas foram despindo-se gradativamente de suas autonomias,
por meio do poder público federal, que aos poucos foi limitando cada vez mais suas
atribuições, chegando ao ponto de torná-las inúteis e onerosas, até a sua extinção e
incorporação as Forças Públicas Estaduais que posteriormente, nos idos de 1970
passaram a ser chamadas de: Policia Militar Estadual.
Em 1939, o Exército dos Estados Unidos criou a Military Platoon Police “MP”
– Pelotão de Polícia Militar, polícia esta inserida dentro das Divisões de Infantaria, a
fim de manter a ordem nos acampamentos, bem como efetuar a guarda de presos
de guerra, entre outros, ou seja, uma Policia estritamente militar e de controle
interno.
Na organização militar brasileira, até o ingresso do Brasil na 2ª Guerra
Mundial, A Polícia do Exército não existia, sendo então criado, nos moldes da
organização americana, um Pelotão de Polícia Militar (MP) – Pelotão de Policia do
Exército, constituído por. 19(dezenove) homens do próprio Exército Brasileiro e
44(quarenta e quatro) homens oriundos do contingente de voluntários da Guarda
15
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Civil de São Paulo24.
Após o término da 2ª Guerra Mundial e consequente retorno das tropas
brasileiras, a Força Expedicionária Brasileira foi extinta. Mas tendo em vista a
importância e a necessidade de um corpo policial, nas casernas, o General Euclydes
Zenóbio da Costa, tendo por base as experiências de comando anterior sobre esse
grupo policial, através do Estado-Maior do Exército, transformou-o na 1ª Companhia
de Polícia do Exército.
A promulgação da Constituição da República, de 18 de setembro de 1946,
fez surgir as chamadas instituições Polícias Militares, criadas para a segurança
interna e a manutenção da ordem nos Estados da federação, tendo o condão de
serem as forças auxiliares e reservas do Exército.
Em 1955, foi criado pelo governador de São Paulo Jânio da Silva Quadros, o
corpo de policiamento especial feminino, órgão anexo à Guarda Civil, para proteger
os idosos, menores e mulheres25.
Em 1956, o acórdão da lavra do juiz CERQUEIRA LEITE26 afirmava que “ao
município lhe é dado prover quando respeite ao seu peculiar interesse e, pois, ao
serviço de polícia municipal”.
Na década de 1960, entrando em um estado de exceção, que foi
desencadeado pelo Golpe Militar de 1964, a Constituição do Estado de São Paulo
promulgada em 15 de maio de 1967, previa em título de Segurança Pública que:
São órgãos policiais subordinados ao Secretário de Estado:
I – Delegados de Polícia e demais carreiras policiciais;
I – Força Pública e
III – Guarda Civil.

Neste mesmo ano (1967) foi criada a Inspetoria Geral das Polícias Militares
(IGPM) subordinada ao Exército.
Em 13 de dezembro de 1968, foi baixado o AI-5 (Ato Institucional nº. 5) e o
Ato Complementar nº. 38, que fecharam o Congresso Nacional restringindo os
24

Dado o desconhecimento quase absoluto do Exército sobre questões policiais e de tráfico pensouse em aproveitar, de alguma corporação já existente, a experiência necessária. Assim, do núcleo
original formado por 19 homens do Exército, formou-se um contingente de 44 voluntários, oriundos da
Guarda Civil de São Paulo. (A Polícia do Exército Brasileiro – p. 26); A Guarda Civil do Estado de São
Paulo, habituada aos problemas de tráfego intenso na capital paulista, selecionou os 44 voluntários
para completar o efetivo de 66 homens, entre aqueles de moral ilibada, de físico atlético e
profissionalmente competentes no uso de armas de defesa pessoal e combate corpo a corpo,
incluindo-se 10 homens com conhecimento das línguas alemã e italiana. (História da Polícia do
Exército – PE – p. 27)
25
MARIANO, Benedito Domingos. Por um modelo de polícia no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2004.
26
Tribunal de Alçada de São Paulo, RT 254/432, 1956.
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direitos individuais e políticos.
A revogada Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo (Decretolei complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969, mencionava no art. 4º, inciso 1º:
‘‘Ao município compete, concorrentemente com o Estado, zelar pela saúde, higiene
e segurança pública’’.
Em 30 de outubro de 1969 foi promulgada a nova Constituição do Estado de
São Paulo, na qual já não constava a Guarda Civil como instituição Policial e como
órgão de Segurança Pública, estávamos no chamado estado de exceção, no qual os
direitos humanos e sociais passaram a ser controlados pelos militares.
Por conta de ato proveniente do Decreto–Lei Federal nº 667, de 2 julho de
1969 e do Decreto–Lei Federal nº 1070, de 30 de dezembro de 1969, aos municípios
foram ceifados e impossibilitados do poder de exercer a segurança pública.
A instituição Guarda Civil Estadual começou a sofrer interferência política
direta, pois pretendiam criar uma nova estrutura no setor de Segurança Pública.
O Decreto-Lei 667/69(absolutista) e as suas modificações, garantiu às
Polícias Militares Estaduais, a Missão Constitucional de Manutenção da Ordem
Pública, dando-lhes exclusividade do planejamento e execução do policiamento
ostensivo, com substancial reformulação do conceito de "autoridade policial".
Em 1969, o Governo Federal editou o Decreto Lei nº 1072, de 30 de
dezembro, extinguindo as Guardas Civis de 15 Estados da Federação: a saber
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Sergipe. Assim todas as Guardas Civis foram anexadas às novas forças
militares estaduais ou então foram extintas. Pelo mesmo ato foram extintos outros
organismos de Polícias fardadas, tais como: Corpo de Fiscais do DET, Guardas
Rodoviários do DER, Polícia Marítima, Policia Ferroviária do Estado, Guardas
Noturnos, etc..
No Estado-Membro São Paulo, em 1970, o Governo do Estado por meio do
Decreto Lei n° 217, de 08 de abril constituiu a Polícia Militar do Estado de São Paulo
mediante a fusão da Guarda Civil e a Força Pública. O policiamento fardado
passou a ser considerado exclusividade das polícias militares, sendo extintas as
Guardas Civis e outras organizações similares.
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A que se trazer a lição de Mariano27, que dita:
A decisão de que o policiamento ostensivo voltaria a ser feito
exclusivamente por força militarizada e aquartelada não foi do povo
de São Paulo nem do Poder Legislativo, mas sim do governo
ditatorial e autoritário.

Mesmo assim, com tantas mudanças políticas, alguns municípios de
coragem, mantiveram as suas Guardas Civis/Municipais, sendo umas restritas as
ações de Banda Musical Municipal, outras servindo à vigilância interna dos próprios
municipais e prédios públicos.
Em 1986 mesmo não tendo amparo constitucional corajosamente tateando
sobre decretos-leis federais de então, o Prefeito do Município de São Paulo
Professor Jânio da Silva Quadros, mediante a Lei Municipal nº. 10.115, cria a
Guarda Civil Metropolitana, dando novos nortes as ações de segurança pública,
igualmente a um desbravador frente a floresta selvagem.
Importante observar que desde 1964 o Brasil estava sob uma ditadura
militar, e desde 1967 (particularmente subjugado às alterações decorrentes dos Atos
Institucionais) sob uma Constituição imposta pelo governo.
Neste mesmo ano o congresso empossou os deputados constituintes, de
modo que pudessem escrever uma nova constituição da República Federativa do
Brasil; em 1º de fevereiro de 1987, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte.
E em 05 de outubro de 1988, nasce a Constituição Cidadã, dando nova
ordem constitucional ao Brasil, chamado de Estado Democrático e Social de Direito,
no qual as garantias individuais, entre elas a isonomia, a equidade e a autonomia
Política e Administrativa dos Municípios, Estados-membros, Distrito Federal e da
União, dotando aos municípios, especialmente a autonomia eu lhe fora ceifada ao
longo da história do Brasil, mormente nos tempos de chumbo, nos quais os direitos e
garantias individuais foram ceifados.
Neste novo cenário os municípios até então segregados ao segundo ou ao
terceiro plano, passaram a integrar o capitulo da Segurança Pública, no artigo 144,
que dita:
Artigo 144º - A segurança pública, direito do estado e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
Omissis...

27

MARIANO, Benedito Domingos. Por um modelo de polícia no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2004.
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§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

O Brasil é uma Federação constituída pela união indissolúvel de 26 estadosmembros, um Distrito Federal e 5.565 municípios.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elevou o Município
a ente Federativo dando-lhe autêntica autonomia política administrativa, poder de
autogestão e a faculdade de retorno das atividades das Guardas Civis Municipais
junto ao Título da Segurança Pública.
Em 11 de Abril de 1992, Policia Militar do Estado de São Paulo, através do
Comando

Geral

–

lança

a

DIRETRIZ

Nº

Scmt/PM-APOOp-001/2/9228

e

posteriormente em 2001, a DIRETRIZ Nº PM3-OO1/02/01, com o fito de, entre
outras coisas:
1 - FINALIDADE
Padronizar os procedimentos das OPM em relação às guardas municipais
existentes, bem como aqueles a serem adotados junto ao poder público
municipal nos municípios em que houver pretensão de criação dessas
instituições e outras providências a serem adotadas para desestimular
iniciativas nesse sentido.
2 - SITUAÇÃO
Omissis..
e) dentre esses, encontramos segmentos municipalistas, com liderança
político-partidária, que têm apregoado a necessidade de criar guardas
municipais, com o objetivo de agir como órgão de segurança pública num
espectro mais amplo do que os limites legais a elas cometidos, criando a
falsa idéia de que a solução para o problema está nesse campo;
diretamente, nos próprios e no desempenho de serviços municipais, e
indiretamente, no derredor desses, com a segurança pública;
Omissis..
i) ... um dos caminhos mais viáveis para o desincentivo à criação de
guardas municipais, tanto pela sua desnecessidade como pelo engajamento
dos membros da comunidade em ações proativas de segurança pública;
Omissis..
l) desse modo, mais conveniente é que, em havendo a disposição por parte
do poder público municipal de criar uma guarda, que ele seja estimulado a
conveniar-se com a Polícia Militar ou assinar Termos de Cooperação com
ela, de modo a garantir à Corporação condições mais adequadas de
trabalho, equipamentos que porventura lhe faltem ou permitam
produtividade acentuada (dentre os quais citam-se armas, viaturas,
combustível, sistema de posicionamento global-GPS, coletes, fardamentos
etc.) ou incentivos salariais (pró-labore, por exemplo), que fomentam a
diminuição de claros e o alistamento regional, e outras formas de
cooperação, só limitadas pela criatividade do comandante, desde que
devidamente inseridas em um contexto legal, e com isso, atingindo os
objetivos inicialmente buscados em outro órgão cuja amplitude de ação é
reduzida;

28

DIRETRIZ Nº PM3-OO1/02/01, Disponível em: http://gcmsbo.blogspot.com.br/2008/12/os-guardasmunicipais-so-importantes.html, acesso em: 08 Jul, 2012
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m) a impossibilidade de evitar-se a criação de uma guarda municipal,
porém, a ação coordenada da Polícia Militar com esta certamente cria uma
situação potencialmente favorável à obtenção de um grau de segurança
pública mais elevado e perceptível e isso se dá em razão da ocupação dos
espaços adequada e planejadamente, com cada corporação executando
tarefas e atividades inseridas no seu rol de atribuições, sem sobreposições
desnecessárias e ilegais, beneficiando a comunidade como um todo;
n) é certo, porém, que a Polícia Militar, mesmo em razão de possíveis
lacunas existentes em sua prestação de serviços, diante da existência de
uma guarda municipal, não pode deixar de agir dissuasoriamente para que
estas não extrapolem o âmbito de suas atribuições, sponti sua ou motivada
por outros órgãos com interesses escusos, sendo esta responsabilidade do
comandante da OPM em cuja área está abrangido o município a que esse
organismo pertence.
3. OBJETIVOS
Omissis...
b. orientar os comandantes de OPM a adotar medidas que tornem
desnecessária a criação de guardas municipais, bem como fornecer-lhes
instruções básicas sobre ações dissuasórias, quando houver invasão de
competência;
4. PREMISSAS
a. a segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de
todos e exercida por intermédio de diversos órgãos, descritos pela
Constituição Federal no caput do artigo 144, dentre eles, a Polícia Militar, a
quem incumbe a Polícia Ostensiva e a Preservação da Ordem Pública;
b. neste mesmo artigo, no seu § 8º, abre-se aos municípios a permissão
para que constituam guardas municipais, destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme deve ser disposto em lei, a ser,
ainda,
editada;
c. é patente, pois, que a Polícia Militar tem uma competência ampla e
abrangente, pois que deve responsabilizar-se por uma atividade de polícia,
a Ostensiva ou de caráter administrativo, e por uma situação, a Ordem
Pública, cuja abrangência conceitual até os mais esmerados e hábeis
administrativistas tremem para definir;
d. já o mesmo não ocorre com as guardas municipais, que têm sua
competência restrita àqueles bens, serviços e instalações do município, e,
bem por isso, não há que se tratar da possibilidade da extensão de sua
competência além desses limites sem ferir a Carta Magna;
5. EXECUÇÃO
1) medidas de natureza política:
a) contatar prefeitos, vereadores e lideranças políticas do município,
buscando ampliar e aperfeiçoar o relacionamento entre estes e a Polícia
Militar, angariando o seu apoio e participação nas ações de segurança
pública, por meio da Polícia Comunitária, de parcerias, de convênios,
quando for o caso, ou termos de cooperação;
d) acompanhar o processo político e legislativo do município, visando adotar
as medidas capazes de desestimular a criação de guardas municipais e,
quando estas já existirem, no sentido de evitar seja-lhes cometida qualquer
atividade que extrapole o limite constitucional;
e) desestimular a aplicação, em órgãos municipais, de denominações que
se refiram à segurança pública ou à polícia, tais como “secretaria municipal
de segurança pública” e congêneres, que acabam por ensejar o falso
entendimento que este tipo de órgão tem funções diretamente ligadas a
atividades privativas do Estado, gerando incertezas e confusão nas pessoas
quanto ao papel de cada órgão ou esfera de governo.
Omissis...
2)
medidas
de
natureza
administrativo-operacional:
b) no caso de edição de normas municipais ( lei orgânica, lei, decreto etc.)
que extrapolem o previsto na Constituição Federal, adotar as medidas para
ingresso de ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser iniciada
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mediante representação
do Estado de São Paulo.
Omissis...

nos

termos

do

Art

90

da

Constituição

É de observar que muitos Prefeitos seguem a risca o disposto na Diretriz, não criam

Guardas Civis; e em alguns municípios que já as possuem, muitos Chefes
Executivos, quedando e essa intromissão de um ente federado nas atribuições do
outro, deixam-nas sucateadas, com servidores desestimulados, pagando pró-labores
aos Policiais Militares, deixando seus Agentes Municipais com salários miseráveis,
talvez numa tentativa de desestimular os seus Agentes Municipais, e assim obter a
consequente extinção da Guarda Civil Municipal.
Da mesma forma pagando as contas de água, luz, telefone, combustível,
aluguel e construção de prédios novos; com instalações maravilhosas às
Companhias de Polícia Militar, enquanto muitos Guardas Civis, destas mesmas
prefeituras; sequer tem um banheiro adequado para usar, fardamento adequado,
equipamentos básicos de segurança; como: coletes, espargidores de gás pimenta,
tonfas, rádio comunicador, ou uma simples viatura em condições de trabalho digno,
isto tudo numa verdadeira cena de militarização dos assuntos municipais.
Seria em simples analogia: como se um pai tivesse seus filhos e os
deixassem à míngua, sem o mínimo necessário; dando geleia real e filé de faisão
aos filhos alheios. Isto é triste, mas é a realidade vergonhosa em muitos municípios
paulistas29.
O Deputado Federal FERNANDO FRANCISCHINI, relator do Projeto de Lei
1332/200330, que “dispõe sobre as atribuições e competências comuns das Guardas
Municipais do Brasil. Regulamenta e disciplina a constituição, atuação e manutenção
das Guardas Civis Municipais como órgãos de segurança pública em todo o
Território Nacional e dá outras providências”. Assinalou:
Há notícias de que se chegou a aumentar o efetivo de policiais militares em
Municípios que dispunham de guardas municipais, em prejuízo de outros
Municípios mais necessitados da força policial estadual, apenas para
controlar e confrontar as guardas e não para melhorar o policiamento. Essa
visão distorcida deriva da omissão constitucional no sentido de incluir as
guardas municipais como órgãos de segurança pública, num dos incisos do
GUARDA CIVIL DE SANTO ANDRE PROTESTA CONTRA FALTA DE INVESTIMENTOS E
CONDIÇÕES
DE
TRABALHO,
Disponível
em:
http://policiamunicipaldobrasil.blogspot.com.br/2012/03/guarda-civil-de-santo-andre-protesta.html,
acesso em: 21 Jun, 2012.
30
Câmara dos Deputados, Relatório da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado,
Projeto
de
Lei
1332/2003,
Disponível
em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=121411, acesso em: 01
Jul, 2012.
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art. 144. Sua previsão num mero parágrafo do artigo gerou a insegurança
jurídica a respeito de sua destinação constitucional.

Mesmo assim, com tais manobras efetuadas pela Milícia Bandeirante
Paulista, se assemelhando a idêntica pratica nefasta, realizada nos idos de 1969, há
de notar um aumento constante e substancial de criação de Guardas Municipais em
todo o Brasil, tornando-as uma realidade irreversível em nosso país. Isto graças as
ações de muito valorosos agentes que querem servir com amor e galhardia ao povo
de suas cidades.
Desde 1999, a Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE trata
de questões relacionadas à existência e características da Guarda Municipal. De
acordo com os resultados da pesquisa, em 2004 havia 950 municípios com Guarda
Municipal no Brasil, contudo de acordo com dados do IBGE, no ano de 2006, houve
uma diminuição das Guardas Municipais, tal diminuição se deu devido à mudança
da metodologia da pesquisa.
Em 2006 existiam no Brasil 786 Guardas Municipais, totalizando um efetivo
de 74.797 guardas em todo o país.
Conforme pesquisa do IBGE 200931 e de acordo com as informações
obtidas, com exceção do Acre nos outros 25 Estados existem Guardas Municipais
distribuídas em 865.
Em comparação com os dados obtidos em 2006 observa-se que houve um
aumento de 10% de Guardas Municipais criadas no Brasil.
O

Governo

Federal

em

20

de

Junho

de

2000

lançou

o Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP e durante a gestão (2003 – 2008)
do Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, a Secretaria Nacional de Segurança
Pública – SENASP por meio do Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e
Formação de Pessoal em Segurança Pública para subsidiar na elaboração do Plano
Nacional de Segurança Pública - PNSP fez uma pesquisa de campo sobre a
distribuição dos municípios que possuem Guardas Municipais no Brasil, sendo
totalizado o número de 1045 Guardas Municipais32.
As entidades de classe estimam que atualmente existam mais 1.045
instituições/corporações de Guardas Municipais no país, totalizando um efetivo de
31

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa
de Informações Básicas Municipais 2009.
32
Fonte: SENASP - Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Formação de Pessoal em
Segurança Pública.
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aproximadamente 100.000(cem mil) mil guardas entre homens e mulheres. Um
Exército a disposição do povo e para o povo.
Neste cenário é de considerar que a evolução histórica das Guardas Civis
Municipais, se mostra como a Fênix, que renasce das cinzas do mesmo modo
acaba por se confundir com a história de lutas da Nação brasileira, em busca de
democracia, de respeito a dignidade, de isonomia e de equidade nas relações
humanas e institucionais.
É de nota que os municípios ao longo dos últimos duzentos sofreram toda
sorte de retaliação e de tratamento desigual, suas populações foram subjulgadas,
menosprezadas e humilhadas e junto deles as instituições Guardas Civis Municipais,
Policias Comunitárias em toda sua essência, sofreram o pior castigo que se pode
dar a uma instituição: a extinção, como pena, sem direito a ampla defesa e ao
contraditório. Submeteram-nas a um “haram”, igualando-as a Espinoza33.
No entanto, pelo que observa a “Caixa de Pandora”34 foi aberta e a polícia do
milênio renasce, mais forte e mais preparada, arraigada pelo esboço constitucional
que não mais a desamparará, como outrora ocorreu, quando foi ceifada pelo poderio
militar, mormente nos idos de 1969.
Mostrado aqui as leis do Brasil colônia e Brasil Império, do século XIX e mais
recente das décadas de 60 e 70 do Século passado, é de observar que em tais
períodos a criminalidade não era tão assustadora como hodiernamente, e era o
período no qual o Brasil tinha o poder centralizado.
Naquela época, os municípios não gozavam de autonomia política
administrativa como hoje traz os artigos 1º e 18 da Carta Magna, bastando lembrar
que as capitais, estâncias hidrominerais e as cidades que estivessem em áreas
consideradas de interesse nacional, não tinham prefeitos eleitos, mas sim os
nomeados pelo Presidente da República.
Oras, se em período marcado pela limitação à autonomia dos municípios, as
instituições Guardas Civis ou Guardas Municipais podiam agir como instituição plena
de Policia Municipal, órgãos provedores de Segurança Pública,;atualmente, com
33

Baruch de Zpinosa, Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bento_de_Espinoza, acesso em: 12
Mai, 2012.
33
Caixa de Pandora, Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_de_Pandora, acesso em: 4
Jul, 2012.
33
BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal, 2002
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uma Constituição moderna, avançada, que elevou os Municípios a condição de
entes federativos; dando-lhes autêntica autonomia, ad instar do contido nos artigos
1º e 18 do Estatuto da República35, não é possível imaginar tamanho retrocesso, no
qual se houve afirmações diárias nas mídias e propaladas por diversas autoridades;
dizendo que o Município somente pode criar Guardas para proteger bens públicos.
Ainda tendo por base a interpretação histórico-evolutiva acima apresentada,
podemos afirmar o seguinte: “No passado em que o clamor por segurança era
menor do que atualmente ocorre e, ainda assim, a Guarda trabalhava sem peias,
hoje não é possível limitar sua atuação”.
Neste sentido é notório observar que as Guardas Civis/Municipais, na
atualidade vêm desenvolvendo varias atividades de acordo com as necessidades e
peculiaridades de cada Município, a fim de atender os anseios das sociedades
locais.
Com isto, realizando serviços de comprovada eficiência e eficácia onde elas
existem, o que tem acarretado um aumento substancial de criação de Guardas Civis
Municipais em todo o Brasil, tornando-as uma realidade irreversível em nosso país.
E acima de tudo prestando serviços de segurança com excelência e lastrados nos
ditames de direitos humanos, com reconhecimento por conta da população que no
perigo não busca cor de uniforme e nem procura saber se é policia do estado, da
união ou do município, ele quer e merece socorro.
Tanto é verdadeira esta assertiva que o Ministério do Trabalho, em 2004,
reconheceu profissão de Guarda Civil Municipal, dando lhe código especifico na
Classificação Brasileira de Ocupações36 sob o numero 5172-15, onde norteia as
atividades peculiares dessa força policial.
Apenas para argumentar: há uma mera questão de interpretação lógica,
quase que matemática; vejamos o parágrafo 9º, do artigo 144, da Carta magna
Brasileira, afirma, “data venia”:
- § 9º “A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos
relacionados neste artigo...”; oras! o parágrafo 8º, do mesmo que o parágrafo 9º está
relacionado no interior do citado artigo 144, logo; sem dúvidas ele afirma com

.

36

CBO
Classificação
Brasileira
de
Ocupações,
Disponível
em:
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf, acesso em: 28 Fev,
2012.
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veemência que as Guardas Civis Municipais são órgãos policiais, senão por
questão, ainda de lógica, estariam excetuadas do corpo do artigo constitucional.
Ademais, como já salientado, cuidar do bem estar das pessoas é obrigação
inerente ao Prefeito – inteligência do artigo 182 CF/88.
FIGURA 1 - ÁRVORE GENEALÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

25

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR

2. A NOVA ORDEM

CONSTITUCIONAL

E

A INTITUIÇÃO

GUARDA

MUNICIPAL
Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Carta Magna Federal criou uma
Nova Ordem Constitucional no Brasil; trazendo assim novos paradigmas e fazendo
nascer os municípios como ente federado, dotando-os de autonomia políticoadministrativa, em pé de igualdade com a União, com os Estados-membros e com o
Distrito Federal.
O primeiro artigo constitucional dita o nome, como é formado, como deve se
constituir, quais são seus valores, quais são os entes federados e de onde deve
emanar o poder, do nosso País, vejamos:
Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”

Há que se considerar que os seus fundamentos se baseiam na soberania,
na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores do trabalho, na livre
iniciativa e no pluralismo político, não deixando espaço para que tais fundamentos
sejam ceifados por atos nefastos como ocorreu num passado não muito distante.
Do mesmo modo o poder emana do povo, significando que em toda
alteração pátria o povo deve ser ouvido, de modo que não ocorram mais decretos
leis autoritários como os de 1969, que ceifaram da sociedade uma Polícia
estritamente cidadã, reconhecida, inclusive pelas autoridades do Exército Brasileiro,
e colocaram em seu lugar uma Polícia eminentemente Militar, sem base cidadã.
Importante salientar que por mais que digam que no Brasil não há castas37, e
isto deveria ser objeto de um estudo mais aprofundado, é de nota que na nossa
sociedade elas existem de fato e coabitam entre nós, por exemplo: Os eclesiásticos,
mormente da Igreja Católica; os Militares; os Magistrados; os Membros do Ministério
Público; os Procuradores; entre outros, eles se submetem a regras internas próprias,
códigos de conduta especial, tribunal exclusivo, ingresso e formas de carreiras
especificas, são julgados por pares sob normas especificas. Ao passo que ao
37

Casta, Definição, Wikipedia, Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Casta, acesso em: 05 Ago,
2012.
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cidadão cabe o comum; o ordinário. Tudo isto é de fato sinal de que estamos frente
a um sistema disfarçado de casta.
Neste sentido, não seria plausível o cidadão que é pleno de direitos, entres
eles, destaque-se: poder de votar e ser votado, de ser filiado a partido político, de
ser sindicalizado, de ter direito a greve, etc., se obrigar a ser fiscalizado, policiado,
etc., por uma Polícia não cidadã, ou seja, por uma Força Policial Militar, pois é
cediço que os Militares não têm assegurados os direitos civis acima elencados.
Como já elencado neste trabalho até o dia 05 de outubro de 1988 os
Municípios eram subordinados aos Estados e estes por sua vez à União, com o
advento da nova Carta Magna, houve uma mudança radical no sistema políticoadministrativo do Brasil, saímos de um sistema policialesco e militarizado, no qual as
regras eram ditadas pelo Governo Federal e distribuídas pelos governos estaduais,
era um sistema de governo unitário, mas a nova ordem constitucional alterou esse
cenário, restituindo aos municípios os poderes que lhes foram tolhidos com o passar
dos tempos e embarcamos da noite por dia em sistema no qual os municípios detém
autonomia e estão em condições isonômicas aos Estados-Membros, ao Distrito
Federal e à União.
Pois bem, em resumo no novo ordenamento jurídico nasceram novos entes
federados (a União, o Distrito Federal, os Estados-Membros e os Municípios) como
dito: todos com autonomia político-administrativa (art. 18 CF/88). Seria como se os
municípios fossem, em analogia, às pessoas com menos de 18 anos de idade e que
estivesse sob o julgo de seus pais ou tutores e com o advento da constituição
passaram à maioridade, ou seja, chegaram aos vinte e um anos, com plenos
poderes e direitos, mas desorientados e a massa política e muitas autoridades ainda
não se deu conta disto de que os tacões alvitantes ficaram no passado, que hoje
vivemos um Estado Democrático e Social de Direito.
Neste novo cenário observamos que a redação, dada no artigo 1º e 18 da
CF/88, é no sentido de que a palavra: “ESTADO” é um conceito que engloba os
Municípios, os Estados-membros o Distrito Federal e a própria União, dando,
especialmente aos Municípios responsabilidades constitucionais antes inexistentes.
Da mesma forma estabelece o art. 23, inciso I, que é competência comum
da União, dos Estados e dos Municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis
e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, corroborando as
suas responsabilidades e autonomia além da competência concorrente, vejamos:
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os
sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento
alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do
trânsito.
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

E complementando, o art. 30, inciso I, da CF, autoriza os municípios a
legislarem sobre questões locais entre elas Saúde, Educação e a Segurança, Neste
cenário muitos municípios criaram as suas secretaria de segurança urbana e ou
pública, posto que é um dos interesses locais Afinal Segurança é dever de todos.
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;(gn)
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação infantil e de ensino fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Saliente-se que conforme o inciso I, do artigo 30, que dita: “Compete aos
Municípios: “legislar sobre assuntos de interesse local”, devemos ter em mente que
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a tríade dos “S”, Salute, Sciencia e Securitas: Saúde, Educação e Segurança,
pertence exclusivamente aos municípios, assim sendo qual será a causa que ainda
tentar extrair dos municípios o direito de firmemente atuar na área de segurança;
posto que a saúde e a educação já foram municipalizado restando apenas a
Segurança.
Assim, conforme aludem vários dispositivos constitucionais, se os municípios
podem propor ação civil pública, participarem da saúde, educação, assistência
social, não é crível sustentar que não podem atuar na área segurança pública, como
querem algumas autoridades estaduais, isto sem contar que “criar políticas de
desenvolvimento urbano com objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes é atribuição exclusiva
do Chefe do Poder Público Municipal”, nos moldes do art. 182 CF/88.
3. O DISCUTIVEL ARTIGO 144, DA CF/88
As instituições Guardas Civis/Municipais frente a sua tamanha importância e
responsabilidade com relação a Segurança Pública e Urbana é um dos poucos
órgãos de prestação de serviço público municipal, que está inserida na Constituição
Federal.
A “lex major”, no seu artigo 144, § 8º, ao estabelecer atividades, órgãos e
atuação frente à Segurança Pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio,
preconiza a responsabilidade de todos, e principalmente do “Estado” (União,
Estados Membros, Distrito Federal e Municípios – inteligência das disposições do
artigo 1º e 18 CF/88), sendo um direito e responsabilidade de todos.
Art. 144 – A segurança pública, dever do Estado (União, Estados-Membros,
Distrito Federal e Municípios), direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
§ 8º Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Naturalmente que lendo o parágrafo 8º, do artigo 144, na forma “seca”
observaremos

que

há

a

faculdade

e

não

obrigação

de

criar

Guardas

Civis/Municipais, como nos demais incisos do citado artigo que obrigou a União, aos
Estados-Membros e ao Distrito Federal a mantença de suas forças policiais, pois
bem a resposta é simples, como descrito no corpo deste trabalho, no advento da
Constituição Federal de 1988, todos os órgãos dos estados-membros e o distrito
federal contavam com corpo de policia militar e de policia civil e a união contava com
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as suas policias federais (Policia Rodoviária Federal, Policia Ferroviária Federal e
Polícia Federal), mas nem todos os municípios eram providos de Guarda
Civil/Municipal.
Neste cenário o citado parágrafo deu faculdade aos municípios para em
querendo, instituíssem suas Guardas Civis/Municipais, mas do mesmo modo
determinou que acaso instituíssem as Guardas Civis/Municipais, estas fariam parte
do Sistema de Segurança Pública, posto que eles são igualmente à União, aos
Estados-Membros e ao Distrito Federal, entes federados com responsabilidade de
proteger as pessoas, as instituições e gerir a segurança pública.
Assim com esta “facultas agendi”, os municípios que de acordo com os seus
recursos puderem constituir as ditas Guardas Civis/Municipais, a fim de contribuir
com a sua parcela de responsabilidade na preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, o farão, amparados por este dispositivo
constitucional.
No que tange a destinação precípua das Guardas Civis/Municipais, o próprio
texto constitucional já o trás explicitamente, principalmente quando menciona que as
guardas municipais têm a incumbência da proteção dos bens, serviços e instalações
municipais.
4. PROTEÇÃO, BENS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS – INTERPRETAÇÕES:
4.1.

PROTEÇÃO
Ao realizarmos uma interpretação “ipsis litteris”, do termo proteção,

conseguimos constatar que o constituinte considerou-o de maneira gramatical,
traduzindo na tutela jurisdicional do Estado, para com os itens mencionados no texto
constitucional.
Referido termo deriva do Latim - protectio, de protegere, significando que o
Estado (União. Estados-Membros, Distrito Federal e os Municípios – art. 1º e 18
CF/88), tem obrigação de amparar, abrigar, proteger, cobrir e resguardar as suas
populações, os seus bens, as instituições, instalações e os serviços públicos, sobre
todo e qualquer mal que em face deles possam advir “38.
Proteção segundo a doutrina mais recomendada consiste no conjunto de
providências contra dano ou prejuízo.
38

SILVA, De Plácido, Vocabulário Jurídico, 4ª ed. 1975, Volume III, ed. Forense São Paulo, p. 1249
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Em outras palavras, proteger é dar segurança, A forma mais comum de
proteção está na PREVENÇÃO.
Prevenir é evitar a ocorrência do mau, ou, se antecipar a ele; ela pode se
desdobrar em primária, secundária ou terciária.
Do ponto de vista da Administração Pública podemos dizer que:
I - Prevenção primária consiste na prestação de serviços públicos sociais e
ações comunitárias para gerar um ambiente social favorável.
II - Prevenção secundária consiste no exercício do poder de polícia para
restringir ou limitar as liberdades individuais em favor do bem coletivo e do interesse
público.
Como afirmado nos estudos realizados no corpo deste trabalho podemos
afirmar

que

as

Guardas

Civis/Municipais,

são

órgãos

dos

Municípios

constitucionalmente dotados de poder de polícia, neste sentido a Guarda
Civil/Municipal deve contribuir no conjunto da prevenção primária.
No que tange à prevenção secundária, a Guarda Civil/Municipal vai executala em dois momentos, a saber:
I - Através de ações de vigilância constante, circulando, exibindo sua
presença de forma bastante ostensiva, como forma de coibir, de inibir, de
desencorajar eventual infrator.
II - Desenvolvendo ações de controle e fiscalização sobre determinados
serviços públicos contratados, concedidos, permitidos, cedidos, etc., tais como:
segurança, higiene, ordem pública, costumes, diversões, lazer público, atividades
econômicas dependentes de autorização do Poder Público, e demais atividades de
estado-município.
A proteção constitucional que fica à cargo das Guardas Civis/Municipais
deve recair sobre tudo aquilo que gravita em torno de BENS, INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS; significando do ponto de vista objetivo e subjetivo que a proteção deve
buscar alcançar a todos que estejam envolvidos em dar, receber ou prestar serviços,
os bens e nas instalações.
A Guarda Civil/Municipal deve proteger não só os serviços propriamente
ditos (prevenir e reprimir qualquer ato ou fato que possa prejudicar, danificar ou
impedir), deve, acima de tudo, proteger a incolumidade física e mental do servidor
público, que opera os bens, instalações e serviços, e a incolumidade física e mental
do usuário desses serviços, ou seja: o povo, de onde emana todo poder.
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Nesse passo, em que se busca a finalidade a que se destina o dispositivo
constitucional que trata das Guardas Municipais. Deve-se extrair de lei tudo o que
ela possuir quanto à utilidade social que dela se espera.
A interpretação do texto constitucional deve estar afinada com o melhor
resultado social que seja produzido pela lei e que menor atrito social produza.
É o ser humano o destinatário de qualquer norma jurídica. Os bens existem
para conforto do homem “omne ius hominum causa constitutum est”, ou seja, na
elegante expressão de Hermogeniano39, direito existe por causa do homem.
4.2.

DOS BENS
Observe-se que a leitura das disposições constitucionais deve ter por base

as técnicas jurídicas existentes, neste sentido, quando o constituinte se refere ao
termo bens, devemos buscar respaldo nos conceitos originários do Código Civil
Brasileiro, tratando-se de maneira ampla, abrangência a vida e o corpo das pessoas
(tratamos de bens corpóreos e incorpóreos), pois o maior bem do município são os
seus munícipes. Vejamos:
O Código Civil Brasileiro traz em seu art. 98, a descrição dos bens públicos
do domínio nacional, sendo esses os que pertencem às pessoas jurídicas de direito
público interno, excluindo com isso desta interpretação os bens particulares, seja
qual for à pessoa a que pertença.
Ainda, conforme a Lei n.º 10.406/0240, Código Civil, em seu art.99, teremos a
descrição dos bens públicos, sendo eles:
I - os de uso comum do povo;
II - os de uso especial; e
III - os dominicais.
Em especifico no que diz respeito aos bens dos municípios, encontramos na
categoria de bens de uso comum do povo, os:
I - rios,
II- mares,
III - estradas,
39

Hermogeniano, D. 1.5.2; citado na R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 18, n. 64, p.15-64,
2007, pag. 50, Disponível em: http://www.trf4.jus.br/trf4/revistatrf4/arquivos/Rev64.pdf, acesso em: 3
Abr, 2012.
40
Código Civil Brasileiro, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm,
acesso em: 10 Mar, 2012.
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IV - ruas e praças.
No que concerne a bens de uso especial, temos os edifícios ou terrenos
destinados a serviço ou estabelecimento da administração municipal, inclusive os de
suas autarquias.
Com relação aos bens dominicais, são os que constituem o patrimônio das
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada
uma dessas entidades.
O festejado Professor Leib Soibelman41 nos ensina:
Bem é um conceito muito mais amplo que o de coisa. Bem é todo valor
representativo para a vida humana, de ordem material ou imaterial. Nem
tudo que no mundo material é coisa adquire a mesma categoria no mundo
jurídico, como acontece, por exemplo, com o corpo do homem vivo,
considerado elemento essencial da personalidade e sujeito de direito, já que
não é possível separar na pessoa viva o corpo da personalidade. Os direitos
também não são coisas embora frequentemente sejam mencionados como
“coisas incorpóreas”.

Frise-se que entre os bens públicos, que se classificam em bens de uso
comum, bens especiais e bens dominicais, estão compreendidas as ruas, praças,
logradouros e até o meio ambiente (artigo 225, CF/88), são considerados bens de
uso comum. Circunstancialmente e diante de um delito, tem o dever de colaborar
com a polícia estadual e/ou federal, prevenindo a incidência de delitos.
Juridicamente não existem coisas imateriais. Se desta natureza, o mais
admitido hoje é falar em bens incorpóreos. A palavra coisa refere-se sempre aos
bens materiais, corpóreos tangíveis, sensíveis. Coisa é o que não sendo pessoa
pode ser tocado, ou pelo menos sentido como as energias. Todo o valor que
representa um bem para uma sociedade, e cuja distribuição, segundo os padrões
nela vigentes pode provocar injusta competição, torna-se objeto do direito “42
Dando suporte a este entendimento temos as lições do saudoso professor
Hely Lopes Meirelles43, vejamos:
O conceito de bem é amplo, abrangendo tudo aquilo que tenha valor
econômico ou moral e seja suscetível de proteção jurídica. No âmbito local
consideram-se bens ou próprios municipais todas as coisa corpóreas ou
incorpóreas: imóveis, móveis e semoventes: créditos, débitos, direitos e
ações que pertençam, a qualquer título, ao Município.

41

SOIBELMAN, Leib, Enciclopédia do Advogado, 5ª. ed. Rio de Janeiro: Thex Editora, 1994
SOIBELMAN, Leib, Enciclopédia do Advogado, 5ª. ed. Rio de Janeiro: Thex Editora, 1994
43
MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 1990,
221/222/253
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O antigo Código Civil já havia estabelecido à subdivisão de bens públicos, o
ângulo e modo em que tais bens eram utilizados, seja de uso comum, de uso
especial ou dominical44.
Assim, os bens de uso comum pertencem a todos “res commune”.
Qualquer do povo pode se utilizar do bem, porque a coletividade é a
lídima proprietária de tais bens. Os bens de uso especial são os utilizados
na aplicação, instalação e funcionamento do serviço público. Os bens
dominicais dizem respeito aqueles em que a pessoa jurídica de direito
interno (União, Estados-Membros, Territórios e Municípios), exerce poderes
de proprietário segundo os preceitos
do direito constitucional e
administrativo.

Falando-se de Município, tem-se que os bens de uso comum são as ruas ,
praças e logradouros; os de uso especial são os prédios em que o Município
mantêm serviços e instalações, enquanto os bens de propriedade do Município.
A fiscalização e o poder de polícia dos Municípios estendem-se assim, as
ruas, as praças, todos os logradouros; além de prédios públicos, etc.
Corroborando tais ensinamentos Excelentíssimo Juiz de Direito Paulista, Dr.
Antonio Jeová da Silva Santos45 afirma:
Quando se pensa em Guarda Civil Municipal cuidando de bens, serviços e
instalações tão só, nos vem a mente a seguinte hipótese: - um
escriturário da Prefeitura (pessoa
humana), em um automóvel
da
municipalidade (bem público), foi ao Banco efetuar depósito de
numerário da Prefeitura resolveu aproveitar o percurso empreendido, para
sacar alguns milhares de Reais de sua conta pessoal; na saída, dirigindo
o veículo da Prefeitura, é vitima de roubo. Guardas Civis Municipais
conseguem deter o ladrão, o funcionário público e o carro da prefeitura.
Porém, como o guarda decorou bem que seu dever é zelar pelos bens,
serviços e instalações, preocupa-se apenas em recuperar o automóvel e
vai embora levando o dinheiro do particular e o pobre do funcionário
público não satisfeito com a atuação do guarda tenta, por si mesmo,
desvencilhar-se do ladrão, mas é colhido por uma bala de revólver que o
ladrão empunhava. O guarda civil municipal não obstante a morte de um ser
humano, fica extremamente satisfeito com a recuperação do bem
público(carro), tira o lenço do bolso, limpa o sangue do escriturário que se
espargiu pela lataria do carro e resolve chamar reforço para ajudarem–no
a conduzir o automóvel até a garagem municipal, enquanto o ladrão sai
tranquilamente rumo a destino ignorado e o pobre do escriturário continua
estendido no chão. Ao “Deus dará”
O exemplo tosco e inverossímil serve para exibir quão ridículo é o
pensamento tacanho de que as Guardas Civis Municipais devem cuidar
apenas de bens, de serviços e de instalações. É curial que o bem mais
valioso é a vida e que os bens materiais existem para servir o homem. Logo
não poderia os Municípios instituir Guardas Civis Municipais, tão
somente para preservar os Bens, Instalações e Serviços, mas sim e
prioritariamente para proteger suas populações. (gn)

44

BEVILAQUA,Clóvis, Código Civil ) dos EUB, vol. 1 , pág. 301
Interpretação do dispositivo constitucional referente a Guardas Municipais no processo 248/92, no
Foro Distrital de Paulínia, Estado-Membro São Paulo, em análise da questão atinente às atribuições
da Guarda Municipal, Juiz de Direito Antonio Jeová da Silva Santos.
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O eminente publicista José Cretella Júnior46, respeitado Professor de
Direito

da Universidade de São Paulo, autor de obra ciclópica, composta de

mais de cem volumes, verdadeiro monumento que orna o Direito Administrativo
Pátrio, em parecer conclusivo sobre atuação das Guardas Civis Municipais, foi
enfático ao gizar a atividade que o Município tem na área de segurança pública,
afirmando, com veemência:
a) que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos;
b) que, nesse caso, é poder – dever das Guardas Municipais zelar pela
segurança pública dos munícipes e de todas as pessoas que, mesmo
transitoriamente, transmitem pela comuna.
c) que o combate à criminalidade não é exclusiva ou privativa da Polícia
Militar, mas de todo cidadão que, nesse particular, é detentor de fração do
poder de polícia, prevalecendo a regra “omnis civis est miles” (todo cidadão
é um militar).
d) que, “a fortiori” o combate ao crime é também da competência das
Guardas Municipais, a tal ponto que se o organismo se omitir, em um caso
concreto, será responsabilidade por omissão, tendo culpa “in ommitendo”.
e) que, nesse particular, a atividade da Guarda Municipal concorre com a da
Polícia Militar, prevenindo e reprimindo o crime.
f) que é sem a menor dúvida “peculiar interesse do Município” a proteção de
pessoas, de bens, de serviços e de instalações, no âmbito local, porque
tais providências se inscrevem no campo de segurança pública e da própria
defesa do Estado, pois quem defenda “a parte” defende “o todo”.

Enfim, como as ruas, praças e logradouros são bens públicos do Município,
a Guarda Municipal, deve proteger tais bens, circunstancialmente, e na hipótese de
algum malfeitor atuar nas ruas do Município, pode o Guarda Civil Municipal encetar
todos os meios de que dispuser para coibir a atividade criminosa. Essa conclusão
decorre do artigo 301 do Código de Processo Penal, que dita: “Artigo 301 – Qualquer
do povo poderá e as autoridades e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito”.

Mesmo que sejam feitas interpretações restritas, gramatical e literal do
dispositivo constitucional precitado, tem-se que as Guardas Civis Municipais podem
exercer proteção à pessoa, desde que a incolumidade pública esteja sendo
vulnerada por atos de terceiros.
Se na cidade, a polícia estadual for impotente para pôr fim à criminalidade, o
Município tem a sua parcela de responsabilidade para atuar contra a “vis
inquietativa” que perturbe os munícipes.
Oras! O Município é ente federativo (artigo 1º e 18 da CF/88), dentro da
peculiaridade da Federação brasileira. Como tal, tem o poder de gerir tudo o que
46

JUNIOR, Jose Cretella, parecer sobre as Guardas Municipais, Simpósio: “As Guardas Municipais e
o atual Ordenamento Jurídico”, Palácio das Convenções Anhembi, 13 a 14 Fev 1992, pags. 21-33.
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diga respeito à cidade (artigo 30, CF/88), por ser possuidor de autonomia,
manifestada através da autonomia política, financeira, administrativa e legislativa.
4.3.

DOS SERVIÇOS
No que concerne à terminologia serviços, cabe lembrar que na esfera de

atuação do poder público municipal, tal a sua abrangência na prestação de serviços,
desde a área de Educação, Saúde, Trânsito, Meio Ambiente, ainda, temos um
número quase que incalculável de atribuições e atividades desempenhadas pela
municipalidade, onde, para fornecer segurança à prestação de todos esses serviços,
e de forma efetiva o Guarda Civil/Municipal estará realizando o policiamento
ostensivo/preventivo.
Com relação a prestação de serviços pelo Poder Público, Mestre publicista
Celso Antônio Bandeira de Mello47, leciona:
A prestação de serviços pelo Poder Público é a atribuição primordial do
governo, e até certo ponto, a sua própria razão de ser. O Estado na sua
acepção ampla – União, Estado-membro e Município – não se justifica
senão como entidade prestadora de serviços públicos aos indivíduos que
compõem.

Fazendo alusão ao mesmo entendimento do saudoso Jurista Professor Hely
Lopes Meirelles: que ditou:
A função governamental, e particularmente a administrativa, visa a
assegurar a coexistência dos governados em sociedade, mantendo a paz
externa e a concórdia interna, garantindo e fomentando a iniciativa
particular, regulando a ordem econômica, promovendo a educação e o
ensino, preservando a saúde pública, propiciando, enfim, o bem-estar
social, através de obras e serviços necessários à coletividade (serviços
públicos propriamente ditos) ou convenientes aos indivíduos (serviços de
utilidade pública).

4.4.

DAS INSTALAÇÕES
A palavra deriva do verbo instalar, e se refere ao ato ou efeito de instalar-se,

tem cunho patrimonial, desse modo, às edificações pertencentes ou sob a guarda do
poder público municipal, podem ser consideradas instalações púbicas, trazendo com
isso, “data venia”, uma pseuda interpretação de “Guarda Patrimonial”.
Sendo que esta profissão serve como Vigilante Orgânico e não tem as
atribuições de Guarda Civil/Municipal que é Agente Encarregado de Aplicar a Lei, ou
seja: Policial Municipal em toda sua essência.
47

MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta, 2ª
ed., São Paulo, Ed. RT, 1979
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4.5.

CONFORME DISPUSER A LEI
Por derradeiro o termo conforme dispuser a lei, escrito no final do

parágrafo 8º, do artigo 144, no nosso sistema jurídico, para que as instituições
Guardas Civis/Municipais possam executar as suas missões é necessário a vinda de
uma lei federal complementar, conforme ensina a cátedra do Professor Durval
Ayrton Cavallari48:
....a função de promover a complementação das previsões constitucionais,
que na maior parte das vezes não são auto-executáveis e devem ser
aprovadas por maioria absoluta dos votos dos membros das duas Casas do
Congresso Nacional.

No mesmo diapasão o Professor Celso Ribeiro Bastos49, afirma:
Ela possui essa denominação em virtude da sua natureza de norma
integrativa da vontade constitucional. Eis porque podemos afirmar que
nesse caso a lei é complementar segundo um critério ontológico. È
examinando o próprio ser da norma integradora e o papel por ela
representado na composição dos comandos constitucionais, que vai ser
possível cognomina-la de complementar.

Neste cenário o governo federal busca através de um marco regulatório
delimitar as ações das Guardas Civis Municipais, dando lhes norte a seguir,
inobstante do mesmo modo e sentido a Câmara Federal, estuda aprovar o Projeto
de Lei 1332/200350, com o fito de dispor sobre as atribuições e competências, bem
como regulamentar a constituição, atuação e manutenção das Guardas Civis
Municipais como Órgãos de Segurança Pública em todo o Território Nacional, posto
que desde a promulgação da Carta Magna de 1988, falta legislação complementar e
regulamentar ao parágrafo 8º, do artigo 144, da Constituição Federal de 1988;
disciplinando a constituição, a atuação e a manutenção das Guardas Civis
Municipais como Órgãos de Segurança Pública; em todo o Território Nacional. E
assim por fim à celeuma relativa ao Poder de Policia das Guardas Civis Municipais,
sem ser necessário uma analise sistêmica constitucional diária em todas as
ocorrências que os seus Agentes atendem no seu labor.
48

CAVALLARI, Durval Ayrton, Manual Prático de Direito Constitucional, São Paulo Ed. Iglu, 1998, p.
92
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BASTOS, Celso Ribeiro, Curso de Direito Constitucional, São Paulo, Ed Saraiva, 4ª ed. Ed Saraiva,
1981, p.162
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Projeto de lei 1332/2003, Dispõe sobre as atribuições e competências comuns das Guardas
Municipais do Brasil. Regulamenta e disciplina a constituição, atuação e manutenção das Guardas
Civis Municipais como Órgãos de Segurança Pública em todo o Território Nacional e dá outras
providências;
Disponível
em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=121411, acesso em: 01
Jul 2012.
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5. AS DUVIDAS QUE REMANESCEM SOBRE PODER DE ATUAÇÃO DAS
GUARDAS CIVIS/MUNICIPAIS
Com o nascimento e promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil
obtém com essa nova ordem constitucional a possibilidade de renascerem, agora,
sedimentadas nas diretrizes postas nos artigos 1º, 5º, 30, 144 e 182 dessa Carta
Magna, as instituições Guardas-Civis.
Mas mesmo com tantas disposições insertas, a Constituição Federal de 1988,
ainda deixa dúvidas, especialmente quando ao termo ESTADO, inserto no “caput”
do artigo 144, que é mal interpretado e algumas autoridades afirmam que ele se
refere às Polícias Estaduais.
Inobstante em 2007, mediante LF 11.530, o Governo Federal cria o Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI e fortalece os
Gabinetes de Gestão Integrada Municipal de Segurança, no qual os municípios tem
papel fundamental.
Mesmo assim perdura o dilema, no qual se discute se as Guardas Civis tem
ou não o poder de policia.
Frente a este cenário nebuloso varias prisões efetuadas por Guardas Civis
são questionadas na justiça e obrigam as municipalidades os seus Agentes a
desenvolver diversas teses de defesa, gastando desnecessariamente o ferramental
jurídico do estado para dirimir o óbvio.
Especialistas das Policias Militares se insurgem contra as Guardas Civis
Municipais, alguns estados-membros, a exemplo de São Paulo, criam diretrizes
manipuladoras, entre outras formas de busca de cerceamento de suas atividades
para não perderem o “status” de protetor da sociedade.
O congresso Nacional que deveria editar a lei complementar ao parágrafo 8º,
do artigo 144, está inerte há vários anos e assim as Guardas Civis Municipais vivem
nesse limbo jurídico, sem lei especifica para dirimir as duvidas funcionais, isto tudo
sem contar que a PEC 534/02 dorme em berço esplendido, desde aquele ano e
somente é lembrada em épocas eleitorais.
O Poder Executivo Federal igualmente ao congresso está omisso por mais de
20 anos; deixando de editar a lei complementar ao parágrafo 8º, do artigo 144, da
Constituição Federal, fazendo aumentar as especulações e o nascedouro de
centenas de artigos e discussões policiais e judiciais sobre o Poder de Polícia das
Guardas Civis Municipais. Enquanto o povo clama por socorro.
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Nesse cenário os operadores do direito e os Agentes das instituições
Guardas Civis Municipais, se veem obrigados a uma análise sistêmica constitucional
diária ou sazonal, para se esquivar das jaulas.
Inobstante a tanta omissão, este, ora pesquisador, pesquisador descontente,
impetrou em 2006 um mandado de injunção, junto ao Supremo Tribunal Federal,
que recebeu o numero 73551, porém após a manifestação da Advocacia Geral da
União, foi julgado sem apreciação do mérito, com a alegação que pessoas físicas
não teriam interesse em agir, mas é de se considerar que de lá prá o Governo
Federal, talvez por conta do “mandamus” ou por “sponti propria”, acelerou os
processos para a criação do Marco Regulatório das Guardas Municipais.52
Mesmo assim há noticias das participações de diversos Guardas Civis
Municipais, deste País; que enfrentam bravamente e heroicamente os criminosos,
amparados no artigo 301 do Código de Processo Penal, prendendo-os e
posteriormente indo as barras da justiça justificar o óbvio.
As autoridades e a população entende que estamos em um Estado
Democrático de Direito, e que os Municípios igualmente aos Estados-membros, o
Distrito Federal e a União tem autonomia político-administrativo (artigo 1º e 18
CF/88) e sendo assim o governo de pessoas (artigo 30, I; CF/88); o Prefeito, que
tem poder de policia municipal; E, ele, usando desse atributo legal e discricionário, o
confere às Guardas Civis Municipais, de modo que elas possam proteger os Bens,
os Serviços e as Instalações Públicas, conforme autoriza o artigo 144, parágrafo 8º
da CF/88, mas também e, sobretudo que determine que esses órgãos de segurança
pública, as Guardas Civis Municipais, protejam com maior veemência as pessoas
das cidades, pois assim queria o legislador ao redigir o “caput” do artigo 182, da
carta maior. Assim querendo e clamando, o povo; que precisa muito e cada vez mais
de segurança urbana, fomentada por uma Polícia Cidadã e que seu controle esteja
mais próximo e palpável.
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SOUSA, Carlos Alberto de, Mandado de Injunção 735/06, STF , Disponível em:
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15923715/mandado-de-injuncao-mi-735-sp-stf, acesso em
13 Mar, 2012
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Disponível
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http://guardasmunicipaisnoticias.blogspot.com.br/2012/04/marco-regulatorio-das-guardas.html,
acesso 23 Mai, 2012.
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Há um dito popular que narra que: “O pior cego é aquele que não quer ver53”,
mesmo estado marcado na carta maior e nas leis posteriores, como a de criação do
PRONASCI, entre outras, é necessário que o congresso edite a lei complementar e
assim possa dar segurança jurídica aos nobres e valorosos Agentes de Segurança
Municipal, que pelo que se mostra estão preparado para ajudar o Brasil neste tema.
6. AS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E O PODER DE POLÍCIA
As Guardas Civis Municipal na Constituição, as suas relações com as suas
atribuições legais, estão sedimentadas em vários pareceres de eminentes juristas,
várias decisões judiciais, vários livros e a vida prática de cada uma dessas
instituições.
Neste cenário as Guardas Civis Municipais seus municípios igualmente aos
demais entes federados se submetes aos deveres e aos princípios constitucionais e
da mesma forma detém poderes administrativos para o controle do ente.
Dentre os vários poderes administrativos de qual são dotados os entes
federados, trataremos aqui tão somente do Poder de Polícia, que em síntese
determina respaldo no interesse social a gerar a prevalência do público sobre o
privado.
Como é cediço; a palavra “polícia” teve sua origem na Grécia antiga, quando
nascem as cidades-estados, as chamadas “polis54”; polícia é o mesmo que politeia, e
era utilizada para designar todas as atividades das polis55.
A palavra polícia encontra-se ligada ao vocábulo política e indicou entre os
antigos helênicos, a constituição do Estado, o bom ordenamento 56. A polícia como
instituição passou por toda uma evolução, mas sempre mantendo a sua importância
na preservação da ordem pública, essencial para a existência do Estado e dos
direitos e garantias fundamentais do cidadão.
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Scritta, curiosidades da língua, Disponível em: http://www.scrittaonline.com.br/curiosidades/o-piorcego-e-aquele-que-nao-quer-ver, acesso em 05 Ago, 2011.
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Na Antiguidade e na Idade Média, politeia era o mesmo que ordenamento
político do Estado ou da cidade; Durante o período feudal, o Príncipe era o detentor
do poder jus politiae, assim era ele quem designava tudo o que era necessário a boa
ordem da sociedade civil sob a autoridade do Estado, já a boa ordem moral e
religiosa, ficava a cargo exclusivo da autoridade eclesiástica.
O exercício da atividade policial, nos dizeres dos Professores Carlos Alberto
e Antonio Machado57:
É função tão antiga que se perde na noite dos tempos. Nos seus primórdios,
a polícia confundia-se com a magistratura estatal, tanto que seus juízes
eram investidos de poderes de capitão. E seus capitães, antes de sua
integração pelo próprio Estado, investidos de poderes de juiz.

Numa certa quadra da evolução da História Universal, ambos os juízes e os
capitães, prendiam e julgavam, sendo certo, porém que a manutenção do
condenado em calabouço dependia, sempre, do capricho, ou da vontade imperial,
de príncipes e de reis, supostos depositários divinos de ilimitados poderes de vida e
de morte sobre seus súditos.
Com a chegada do século XI, os aspectos referentes às relações
internacionais do conceito de polícia, são retirados, mas na Idade Média, era
facilmente perceptível o exercício do poder de polícia, como é reconhecido na
atualidade; nas chamadas comunas europeias, que significa o mesmo que
municípios Europeus, através de seus administradores eram fiscalizadas as
profissões, havia a proteção dos consumidores e os serviços de polícia sanitária, e
os administradores liberavam as licenças de construir e alinhamento nas
construções, como os alvarás modernos, nesta seara leciona a homenageada Profª
Odete Medauar58, afirmando que:
...aos pouso saem do âmbito da polícia as matérias relativas à justiça e às
finanças. Nos primórdios do século XVIII, polícia designa o total da atividade
pública interna, salvo a justiça e as finanças.
Vários repertórios sobre polícia vêm à luz: o primeiro, de autoria do Frances
Delamare, sob o nome Traité de la Police, foi publicado entre 1705 e 1710.
Esse momento coincide com o chamado Estado de Polícia, Estado esse
que realizava intromissão opressiva na vida dos particulares.

Segundo a mesma doutrinadora, na mesma obra acima citada, nessa fase;
conhecida como Estado de Polícia, o jus politiae abrangia uma série de normas
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postas pelo príncipe e que se colocavam fora do alcance dos tribunais, foi quando o
sentido amplo de polícia:
...passa a dar lugar à noção de administração pública. O sentido de “polícia”
se restringe, principalmente sob influencia das ideias da Revolução
Francesa, da valorização dos direitos individuais e das concepções de
Estado de Direito e Estado Liberal. Polícia passa a ser vista como uma
parte das atividades da administração, destinadas a manter a ordem, a
tranquilidade, a salubridade públicas.

Com a vinda do chamado Estado de Direito, nasce uma nova fase,
obrigando o Príncipe à submissão das leis. No Estado de Direito a premissa de
respeito ao principio da legalidade, obrigava o Estado à submissão das leis postas
por ele mesmo. Em um primeiro momento, segundo a doutrinadora Maria Sylvia Di
Pietro59, o Estado de Direito
...desenvolveu-se baseado nos princípios do liberalismo, em que a
preocupação era de assegurar ao indivíduo uma série de direitos subjetivos,
dentre os quais a liberdade. Em consequência, tudo o que significasse uma
interferência nessa liberdade deveria ter um caráter excepcional. A regra
era o livre exercício dos direitos individuais amplamente assegurados nas
Declarações Universais de Direitos, depois transpostos para as
constituições; a atuação estatal constituía exceções, só podendo limitar o
exercício dos direitos individuais para assegurar a ordem pública. A polícia
administrativa era essencialmente uma polícia de segurança.

Na França surge a expressão “polícia administrativa”, em contraponto a
polícia judiciária. Segundo Cáio Tácito, citado pela Profª Odete Medauar60, a
expressão poder de polícia, tradução de Police Power, vigente no ordenamento
jurídico brasileiro que.
...ingressou pela primeira vez na terminologia legal no julgamento da
Suprema Corte norte-americana, no caso Brown x Marland, de 1827; a
expressão aí se referia ao poder dos estados-membros de editar leis
limitadoras de direitos, em benefício do interesse público.

Antes do século XX, dita a Professora Sylvia Di Pietro “quando o Estado
Liberal começa a transformar-se em estado intervencionista; a sua atuação não se
limita mais a segurança e passa a estender-se também à ordem econômica e
social.” diversos doutrinadores começam a mencionar uma política geral, mormente
ligadas as ações de segurança pública, e relacionadas às polícias especiais.
As instituições de polícia devem por meio de seus agentes se imporem à
livre ação dos particulares, que estão sujeitos ao cumprimento da lei, a disciplina
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exigida pela vida em sociedade. O Culto Mestre Jean Rivero 61, ensina: “numa
sociedade organizada, a livre atividade dos particulares tem necessariamente
limites, e cabe à polícia impor limites disciplinando as relações, que permitem à vida
em sociedade”.
É de nota que a Constituição Brasileira de 1824, em seu artigo 169, de 1° de
outubro de 1828, cria o termo “posturas policiais”, que era função de disciplinar as
atividades municipais das câmaras e a formação de suas posturas policiais. Ainda
hoje atividade municipal, cabendo em muitas administrações municipais ao setor de
fiscalização pública.
Com o crescimento das populações e com as novas necessidades
administrativas, obriga; da mesma forma, para atender as demandas, o crescimento
do poder de polícia e este passa a atuar em setores antes não relacionados com a
segurança, atingindo até as relações entre particulares, as quais anteriormente
estavam fora do alcance do Estado.
É de nota que o conceito de ordem pública, que dizia respeito apenas as
ações de segurança, passou a abranger a ordem econômica e social, a analisar
medidas relativas às relações de empregos, ao mercado dos produtos de primeira
necessidade, ao exercício das profissões, as comunicações, aos espetáculos
públicos, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e artístico nacional, à saúde e
tantas outras atribuições relativas às pessoas e ao município/estado, conforme ainda
esta sedimentado no artigo 78 do Código Tributário Nacional.
A polícia, de forma geral, no decorrer dos tempos se mostra como uma
instituição responsável não só pela manutenção da ordem pública, mas também
pelo cumprimento das decisões administrativas e judiciais. O Estado não pode ser
omisso no exercício de suas funções, e as corporações policiais por meio do uso
legítimo da força garantem a efetividade das decisões e a integridade física e
patrimonial dos cidadãos.
Neste cenário o administrado encontra nas forças policiais o apoio
necessário para a realização de suas atividades. A polícia desempenha relevante
papel, chegando até a se confundir com o próprio o estado em todas as relações
que assume para com o súdito.
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Tal poder passou a impor a obrigação de fazer, sendo que a polícia
tradicional limitava-se a impor obrigações de não fazer.
José Cretella Junior62, no que concerne ao Poder de Polícia sintetiza:
...concorre para dificultar o assunto, a dualidade reconhecida de
concepções a respeito existentes, distinguindo-se a chamada concepção
européia continental, bem distinta da concepção norte-americana.
Na França, por exemplo, predomina a idéia de proteção imediata da ordem
pública,resolvendo-se, pois, a ação policial, em atividade administrativa
assecuratória daquela ordem,no sentido de ordem exterior dos fatos, mais
que do Direito, pois o conceito de ordem pública, referente aos limites da
atividade jurídica dos indivíduos é noção distinta. Esta ordem pública, por
exemplo, existe sobre o direito privado, limitando a liberdade de contratar,
especialmente em certas esferas (trabalho, serviços públicos). Não é esta a
ordem pública que se refere a polícia administrativa.
Nos Estados Unidos, o poder de polícia tem considerável extensão, não se
limitando à segurança pessoal contra as vias de Direito, nem à salubridade
e moralidade públicas, mas compreendendo também os meios protetores
da condição econômica e social dos indivíduos no fomento do bem-estar da
comunidade e na regulamentação da vida econômica.

Em sua obra Derecho Administrativo, GABINO FRAGA63 define:
O poder de polícia do Estado é entendido, dentro do direito positivo de
muitos países, como o conjunto de atribuições que lhe correspondem para
promover o bem-estar por meio de restrições e regulamentações dos
direitos do indivíduo, de tal forma que possam prevenir-se ou acautelar-se
das conseqüências prejudiciais que sua disposição, em termos absolutos
acarretaria para a vida em comum.

Ainda sobre o assunto Poder de Polícia, Jose Cretella64 assinala:
...poder de polícia e polícia são palavras que traduzem duas noções
relacionadas e interpretáveis, inconfundíveis, porque o poder de polícia é o
pressuposto ou antecedente lógico da polícia, ... Abstrato, o poder de polícia
concretiza-se na polícia, força organizada visível, cuja ação se faz sentir no
mundo e no mundo jurídico.

Da mesma forma, o Saudoso Mestre Hely Lopes Meirelles65, assegura que:
Poder de polícia é a faculdade discricionária de que dispõe a Administração
Pública em geral, para condicionar e restringir o uso e gozo de bens ou
direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.
...podemos dizer que: o poder de polícia é o mecanismo de frenagem de
que dispõe a Administração Pública, para deter os abusos do direito
individual. Por esse mecanismo, que faz parte de toda Administração, o
Estado (em sentido amplo: União, Estados e Municípios) detém a atividade
dos particulares que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem
estar social e à segurança nacional.

Então podemos conceituar Poder de Polícia como a soberania do Estado
que lhe confere supremacia sobre as atividades, os bens e as pessoas, em quadro
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onde o interesse social justifica a contenção e o cerceamento dos direitos
individuais.
Do fundamento constitucional, o Poder de Policia66 permite à Administração
Pública, em favor do interesse público; disciplinar e restringir direitos individuais.
É um grande equivoco supor que o poder de policia é inerente e exclusivo
das instituições de Policia Militar (de fato ele o era a contar de 1969 até 5Out88,
quando esteve em vigência o Decreto-Lei 667/69, revogado pela Carta Magna de
1988). Dentro do amplo conceito de poder de polícia , inclui-se a atividade do Juiz de
direito quanto mantêm a ordem na sala de Audiências , do Presidente do Senado, de
Câmara de Deputados, das Assembleias Estaduais e das Câmaras Municipais.
Entre outras instituições.
As polícias no Brasil são mais comumente divididas em polícia administrativa
e polícia judiciária. Essa divisão provém do modelo francês.
Em 1667, quando da separação dos poderes naquele país, houve a
separação da Justiça e da Polícia, surgindo assim a necessidade de distinção da
polícia em dois ramos denominados: polícia administrativa e polícia judiciária.
Essa separação ocorreu efetivamente em 1791, através da Assembleia
Nacional Francesa, porém, tais princípios sobre a legislação policial surgiram com a
Revolução Francesa em 1789.
No Brasil, a influência francesa chegou em 1831, com a publicação da Lei nº
261, de 3 de dezembro e com o Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842, que
tratava sobre a execução policial e criminal, versando sobre a polícia administrativa
e polícia judiciária, ficando a Polícia judiciária com a função de auxiliar a Justiça na
busca da verdade real e de sua autoria, desta forma, agindo a posteriori, isto é,
depois que a segurança foi violada e a boa ordem perturbada; enquanto que a
polícia administrativa ficou com a função preventiva, agindo a priori, para evitar a
infração. Para MENDES DE ALMEIDA67, “A polícia administrativa informa; a polícia
judiciária prova”.
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No entendimento do professor CRETELLA JÚNIOR68: “a polícia brasileira
acumula sucessivamente a função de polícia administrativa e de polícia judiciária,
desta forma deveria receber a denominação de polícia mista”.
O professor Hely Lopes MEIRELES69 exemplifica assim a distinção entre a
atuação da polícia administrativa e da judiciária: “... quando a autoridade apreende
uma carta de motorista por infração de trânsito, pratica ato de polícia administrativa,
quando prende o motorista por infração penal, pratica ato de polícia judiciária”.
Interessante obervar que à polícia administrativa, seja ela federal, Estadual,
Distrital ou Municipal; cabe, por exclusão, toda atividade que não é própria da polícia
judiciária.
A Policia Judiciária federal ou estadual, policia de repressão e auxiliar do
Poder do Judiciário, no mister do “persecutio criminis” cabe, especificamente as
ações de perseguição de quem infringe a lei penal, quem comete crimes, visando a
busca de provas e a consequente elucidação dos crimes e contravenções, tendo os
inquéritos policias como ferramenta básica.
Assim tudo o que não se enquadra na esfera da Polícia Judiciária compete
à Polícia Administrativa, ou seja, a ela, nos dizeres de Diogo de Figueiredo 70:
“...remanescem todas as demais formas de atuação, preventivas e repressivas,
aplicando duas sanções executoriamente, não sobre as pessoas, mas sobre as
propriedades e as atividades pessoais”.
Reproduzindo a lição de Jean Rivero, ministrada na obra Droit Administratif,
1980, páginas 413 e 414, e eminente Professor José Cretella Junior71 assinala:
...a existência de identificação, no mesmo agente, de atividades
administrativas e judiciárias, de tal modo que se percebem os traços típicos
das duas modalidades de polícia, a polícia administrativa e a polícia
judiciária: Na prática, a distinção é muitas vezes delicada, primeiro, em
razão de certa identidade pessoal, as autoridades encarregadas da polícia
administrativa participam, ás vezes do exercício de polícia judiciária. Por
exemplo, o agente que dirige trânsito passa da polícia administrativa á
polícia judiciária no instante em que lavra o auto de infração. Assim
também, a polícia rodoviária, conforme presta assistência a automobilística
em dificuldades ou toma providência depois do acidente...

O Poder de Polícia é Discricionário; Praticando-o, em consequência, o
Administrador valora a conveniência e a oportunidade antes de atuar, decidindo-se
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por fazer ou não alguma coisa. Certo é que tal valoração não alcança os elementos
vinculados do ato administrativo, o que significa que o ato de policia, como todo ato
administrativo, tem a sua legalidade controlada pelo Poder Jurídico.
Também a opção pela sanção a aplicar, desde a simples multa até a
apreensão e destruição de mercadoria deteriorada, se inscreve no discricionarismo
administrativo, com as ressalvas pertinentes aos caminhos arbitrários, que em
hipótese alguma podem ser percorridos.
A par de ser discricionário, o Poder de Polícia é também é COERCITIVO E
AUTO-EXERCUTÓRIO. Um atributo e outro marcham de mãos dadas.
Praticando, em grau crescente, serviços púbicos (ate por conveniência) e o
policiamento administrativo, registram o Direito Administrativo no nosso tempo e
presença do ESTADO BEM ESTAR, fruto de um processo gradativo de
transformações, aonde o homem vem sendo o epicentro de todos os comandos.
Poder de Policia, segundo Themistocles Brandão Cavalcante72
...é a faculdade de manter os interesses coletivos, de direitos individuais de
terceiros. O poder de policia visa a proteção dos bens, dos direitos da
liberdade, da saúde, do bem-estar econômico, constitui uma limitação à
liberdade individual, mas tem por fim assegurar esta própria liberdade e os
direitos essenciais ao homem.

Mostra Guimarães Menegale73 que o poder de policia:
...se discrimina como o poder que tem por seu imediato objetivo promover o
bem comum subordinado a ele, restringindo em seu beneficio os direitos
privados. O poder de policia pressupõe a existência de direitos individuais,
que vem restringir, na prática o beneficio da ordem coletiva.

É interessante observar que nas discussões sobre poderes dos municípios a
mais acalorada é sobre o Poder de Polícia das Guardas Civis Municipais, os demais
entes querem que os municípios se responsabilizem pela Saúde, pela Educação,
entre outras atribuições onerosas, mas com relação a Segurança Pública não
querem dividir o poder, só os encargos.
Neste

sentido

é

interessante

buscar

entendimento

nas

escolas

administrativistas e nos ensinamentos de seus nobres mestres.
Há vários exemplos de que o termo Poder de Polícia é muito mal utilizado
em nosso país, autores da lavra de Celso Antônio Bandeira de Mello74, destaca que
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no Estado Liberal-capitalista, a polícia é uma tarefa única, quando não única do
Estado (art. 1º e 18 da CF88): assim sendo o poder de polícia administrativo é:
...a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou
concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na
forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora
fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos
particulares um dever de abstenção ("non facere") a fim de conformar-lhes
os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema
normativo.

Já sob o ponto de vista legal, o único conceito encontrado no ordenamento
jurídico brasileiro, é o expresso no Art. 78 do Código Tributário Nacional 75, da Lei
Federal 5172/66, a saber:
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de
ato ou a abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão
ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável,
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Ou seja, tanto o conceito doutrinário como o conceito legal, aponta para o
fato do poder de polícia ser um atributo da administração pública geral, limitador da
liberdade e da propriedade, exercido com base no interesse público, expresso de
diversas formas, sejam normativas ou executivas, auto executório e, finalmente,
limitado pela lei.
Mesmo sendo de exercício discricionário, o poder de polícia é limitado pela
legalidade e seus princípios correlatos76.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006.
Pag. 221.
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As ações de Segurança Pública competem então da mesma forma que à
União, e aos Estados-membros e Distrito Federal aos Municípios, que desde a
edição da carta magna de 1988, absorveu papel importante nas providências de
segurança urbana e na pública, afinal o povo reside e trabalha nas cidades.
Em poucas palavras, sem buscar a redundância, podemos afirmar que o
respaldo constitucional para que os municípios façam parte do sistema de
segurança pública é o seguinte: O artigo 1º, diz que o Brasil se chama República
Federativa do Brasil, e que é formado pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
No citado artigo reza que os municípios fazem parte do Brasil, com ente
autônomo, igualmente aos Estados, ao Distrito Federal e a União, vez que todos são
pessoas jurídicas de direito público, com direitos, deveres e prerrogativas.
De outra banda o artigo 18 Determina que a organização políticoadministrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, e diz que todos são autônomos, ou seja, que
andam por si só, sem subordinação, de ordens superiores, que não as leis.
Neste entremeio, temos que fazer uma breve análise do contido no artigo 5º,
que trata dos direitos fundamentais das pessoas, logo no seu “caput” temos uma
hierarquia de prioridades a serem observadas, assim descritas:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade...

Ou seja, a Constituição Federal, atendendo anseios de diversos protocolos
de Direitos Humanos, coloca a proteção à vida, à liberdade, à segurança antes da
proteção do patrimônio, significando dizer que os Municípios podem constituir
Guardas Municipais para proteção de seus bens, instalações e serviços, mas,
sobretudo e prioritariamente para a proteção de seus povos e provendo-lhes
segurança, para prevenir a criminalidade, reprimir os crimes e assegurar as
proteções aos direitos fundamentais elencados no artigo 5º.

apreciação jurisdicional." (LEAL, Victor Nunes). Poder Discricionário e Ação Arbitrária da
Administração.
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em:
http://www,planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-35/panteão.htm, acesso em: 04 Abr, 2012.
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Inobstante ao todo exposto, temos as determinações do artigo 182, “caput”,
no qual reza que o Poder Público Municipal deve executar política de
desenvolvimento urbano conforme diretrizes gerais fixadas em lei (Plano Diretor) têm
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes, ou seja, em simples palavras dar condições
de segurança pública aos munícipes.
E dando condições de trabalho é Importante observar que o Ministério do
Trabalho na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO77 classificou as Guardas
Civis com o código 5172-15, com as seguintes atribuições: ”... fiscalizam o
cumprimento das leis de trânsito; colaboram com a segurança pública; protegem
bens públicos, serviços e instalações”.
Não há se falar em Poder de Polícia sem se ater as ações de ordem pública
e de segurança pública e mais modernamente de Segurança Urbana. Neste sentido
observa-se sem segurança não há ordem; reproduzindo a lição de José Néri da
Silveira, Ministro do Supremo Tribunal Federal, o pranteado Hely Lopes Meirelles78
afirma que:
...no conceito de ordem pública se compreende a ordem administrativa em
geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o regular andamento
das obras públicas e o devido exercício das funções da Administração pelas
autoridades constituídas.
Daí decorre a variabilidade do conceito de ordem pública no tempo e no
espaço, vinculado sempre á noção de interesse público e de proteção á
segurança, á propriedade, á saúde pública, aos bons costumes, ao bemestar coletivo e individual, assim como á estabilidade das instituições em
geral.

O “caput” do artigo 5º, da Constituição Federal, a seu turno, menciona a: “...
garantia a brasileiros e estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à SEGURANÇA...”
A expressão “SEGURANÇA”, esculpida no preâmbulo e no “caput” do artigo
5º da “lex major”, tem o sentido de tornar as pessoas e os bens livres de perigos e
de riscos. É o afastamento de todo o mal que perturbe a integridade física e psíquica
das pessoas.
Ademais nesse rol de prioridade o direito de proteção à vida é o primeiro
deles, neste sentido, tendo em vista que o Brasil é um Estado Democrático e Social
77
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de Direito, que no primeiro artigo de sua Carta Magna, menciona a dignidade da
pessoa humana com o principio da nação, não se pode deixar uma instituição
treinada, capacitada, equipada e muitas delas armadas, destinadas apenas a
proteger os prédios públicos, como tem se ouvido na mídia, em avilte aos princípios
básicos democráticos de defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Neste sentido quando as Guardas Civis Municipais proveem segurança ao
seu povo, com dita certeza está criando meios de dar proteção à vida, a dignidade
das pessoas, as suas liberdades e fomentando a igualdade em todos os níveis.
Assim está gerenciando o bem estar e provendo a Ordem Pública.
Afinal as instituições Guardas Civis Municipais, são na sua essência Policias
Comunitárias, focadas no bem estar das pessoas, desde os primórdios, mesmo
antes de o Brasil ser uma República Federativa, calcada no Estado Democrático e
Social e Direito.
Neste cenário de e por conta da Revolução na Segurança Pública,
propalada pelo advento da Carta Magna de 88 podemos afirmar que as Guardas
Civis Municipais são Policiais Municipais79 em toda sua essência, podendo prender
quem quer que se ache em prática delituosa; restringindo o direito de locomoção em
prol dos interesses da população, auxiliar os demais órgãos de segurança,
mormente através dos Gabinetes de Gestão Integrada de Segurança Municipal atuar
nas ações de Defesa Civil, etc..
Assim sendo, as Guardas Civis Municipais tem Poder de Polícia em todo o
território municipal, podendo abordar pessoas e veículos em atitudes suspeitas (art.
240 e 244, do Código de Processo Penal), bem como prender quem quer que seja
que se encontre em situação de flagrante delito (art. 301 e 302, do Código de
Processo Penal80). Inclusive, se efetuar convênio com outras Prefeituras e com a
União, pode também atuar em outros municípios e ou nas rodovias federais.
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7. OS MUNICÍPIOS E O PRONASCI
Interessante observar que no campo infraconstitucional o Governo Federal
ao criar o PRONASCI81 – Programa Nacional de Segurança Publica com Cidadania
e suas posteriores alterações82 deu condições básica para que os municípios se
integrem ao sistema único de segurança pública - SUSP83, inclusive abrindo créditos
e possibilidade de projetos.
Na mesma seara quando cria as normas de ação gerencia dos Gabinetes de
Gestão integrada de segurança pública municipal, no qual interagem os órgãos de
segurança municipal, estadual e federal em torno de uma mesma discussão,
demonstra que o Brasil está buscando as origens do municipalismo e colocando os
municípios no devido lugar, ou seja, dando o respeito e o destaque que eles
merecem e lhes foi ceifado ao longo da história do Brasil.
O PRONASCI surge com a missão inaugurar um novo paradigma de
segurança pública, pautado em duas grandes inovações84:
1. Articulação entre ações de segurança e ações de natureza sociais e
preventivas, atuando nas raízes socioculturais da violência e da
criminalidade, por meio do fortalecimento dos laços comunitários e das
parcerias com as famílias, sem abdicar das estratégias de ordenamento
social e repressão qualificada;
2. Fomento de uma agenda federativa compartilhada, com o envolvimento
de todos os entes, acrescentando, ao papel basilar dos estados, o Governo
Federal, com indução de políticas e financiamento, e os municípios, com
papel ativo nas ações de prevenção.

A Constituição de 1988 propôs um novo pacto federativo priorizando a
atuação cooperativa no campo das relações intergovernamentais, sobretudo quando
se trata da ordem social. Tal aspecto objetivou reduzir esforços e otimizar soluções
de problemas comuns que, muitas vezes, só são possíveis por meio de ações
conjuntas dos três entes federativos. Significando dizer que os Municípios, junto da
União, dos Estados membros e do Distrito Federal, devem atuar em conjunto
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buscando novas soluções. E o Pronasci85 vem exercitando, de forma significativa,
esse pacto federativo, busca meios de envolver a União e Estados-Membros, além
de incluir pioneiramente os municípios como protagonistas nas questões de
segurança pública.
Assim, os municípios emergiram com o propósito de desempenhar, entre
outros, os seguintes papéis na luta contra a violência e a criminalidade:
1. Atuar na promoção da cultura da paz, mediante a implantação de ações
integradas de prevenção e enfrentamento da violência e da criminalidade;
2. Mobilizar toda a sociedade, fomentando práticas democráticas e
participativas com o fim de produzir e disseminar a percepção de segurança
na população.
3. Priorizar a dimensão local, formulando pautas e ações conjuntas que
atendam as realidades da cidade, uma vez que são nas localidades
específicas onde o cidadão reside que o mesmo deve se perceber seguro.

Para que as Guardas Civis/Municipais possam atuar com excelência no
cumprimento da ordem constitucional, provendo Segurança Pública e Urbana, seus
Agentes devem ser profissionais Treinados e capacitados, nos moldes da Matriz
Curricular Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP,
visando agir preventivamente na proteção de bens, instalações, serviços e proteção
das pessoas. E se necessário agir repressivamente contra criminosos em todo o
território municipal, podendo, inclusive auxiliar nas ações de segurança nas cidades
circunvizinhas quando for necessário.
E as ações de policiamento municipal deverão ser realizadas diuturnamente
em todos os cantos da cidade de modo que a população possa, como nos velhos
tempos, sentar-se na calçada com os vizinhos e ter aquele papo amistoso, sem
medo, pois sempre terá a vista um Policial da Guarda Civil, mais próximo de si, lhe
protegendo e em caso de acidentes e de catástrofes os agentes dessa Policia
Cidadã também estarão prontos a servir ao povo na qualidade de Agentes de
Defesa Civil.
8. A MUNICIPALIZAÇÃO DA SEGURANÇA
No Brasil os serviços de polícia são territoriais, temos assim as Policias da
União: Policia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, que
estava até pouco tempo agonizando, mas recentemente o Governo Federal através
Decreto reorganizou essa policia tai importante; buscar material a repeito e As
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Cartilha do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM, PRONASCI, Ministério da Justiça,
Governo Federal, Brasília, 2009, pag. 11.
53

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR

Polícia Legislativas Federais; temos as Polícias dos Estados-Membros da União e
do Distrito Federal: a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Cientifica e No âmbito
dos municípios, temos as Guardas Civis Municipais, neste cenário cada qual
executa serviços dentro de sua respectiva área territorial, no entanto somos a favor
do sistema de polícia por especialidade, independente da área territorial, ou seja,
independente do tipo de crime e da área onde ele ocorreu, a primeira organização
de Polícia, seja ela; federal, estadual, distrital ou municipal, deverá tomar todas as
cautelas legais e ao mesmo tempo uma força tarefa deverá ser formada e cada
integrante da área de responsabilidade deverá tomar ciência, cooperar e relatar, no
que lhe couber, sem ingerência, sem que uma força de Segurança de um ente de
maior responsabilidade territorial venha subjulgar o de menor responsabilidade
territorial, por exemplo: em casos de crises com reféns, aprendemos que o primeiro
policial que chega à ocorrência e faz os primeiros contatos com o agressor, lhe
possibilita, pela “síndrome de Estocolmo”, uma facilidade no deslinde, mas não é
incomum um Guarda Civil ser o primeiro Agente Encarregado de Aplicar a Lei a
comparecer na ocorrência e iniciar as primeiras tratativas e em seguida aparece uma
força policial militar e assume toda a ocorrência, se autoafirmando detentora do
“Poder de Polícia” e por conta desse poder territorial de Polícia de estado-membro,
faz quebrar o elo que fora criado entre o GCM e o Agressor, deixando de lado as
lições sobre gerenciamento de crise, em prol de um falso poder, podendo causar
prejuízos ao andamento da solução da crise.
No que concerne ao sistema de Polícia moderno, temos muita relação com
as Policias da America do Norte, especialmente as dos Estados Unidos, e lá há
grande sucesso no modelo de gestão de polícias municipais, onde as existem cerca
de 1.600 agências policiais federais e autônomas, 12.300 departamentos de polícia
municipal e de condado e 3.100 xerifados.
A guisa de esclarecimento, podemos notar que nos EUA, diferentemente do
que ocorre no Brasil, as polícias locais, aí incluídas as organizações municipais, as
de condado e de xerifados86, são a "espinha dorsal" do sistema de segurança
pública, somando mais de 15.400 organizações). Os cidadãos daquela Pátria
86

A expressão "xerife" ("sheriff") deriva da aglutinação das palavras inglesas "shire" e "reeve", "shire"
sendo um tipo unidade política britânica e "reeve" o representante da coroa no local. Os "xerifes"
norte-americanos são eleitos pelo voto popular da comunidade. Os policiais que trabalham nos
xerifados são chamados de "deputy-sheriffs" (sub-xerifes), atuando como prepostos legais do xerife
perante a comunidade.
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entendem a expressão "polícia" como a organização policial que serve o seu
município ou o condado de sua residência. Ainda segundo o Professor George
Felipe87:
Existem mais polícias locais de pequeno porte (efetivo variando de um até
100 policiais) do que de grande estrutura e efetivo (caso de cidades como
Nova Iorque, Houston, Los Angeles, etc.). A maioria absoluta dos
departamentos locais de polícia (91% do total deles) possui menos de 50
policiais e 90% dessas instituições servem comunidades de população
inferior a 25.000 habitantes.
Em grandes municípios e condados, os efetivos policiais podem variar de
100; até vários milhares de agentes, caso de "polícias grandes" como as de
Nova Iorque (36.650 policiais), Chicago (13.282), Filadélfia (6.400) e
Houston (5.000).
As polícias locais são o "ponto focal" para aqueles que buscam
compreender os diferentes aspectos da organização e operação policial
norte-americana.
Nos departamentos locais (municipais e de condado) estão visíveis os
problemas clássicos da segurança pública dos EUA, materializados em
questões com as quais a maioria das polícias norte-americanas,
independente do seu tamanho, terão de lidar em maior ou menor grau de
intensidade.

No Brasil as Guardas Civis Municipais, atuam na Proteção de Bens,
Instalações e Serviços e de forma supletiva nas ações de Segurança Pública, aos
órgãos de Policia Estadual; nos EUA, A polícia estadual complementar as atividades
de segurança pública dos municípios e condados, sempre que os recursos locais
não sejam suficientes. Podemos notar uma inversão no sistema de Polícia Brasileira;
Aqui, os Municípios servem aos órgãos estaduais, mormente à Policia Militar e Civil;
fornecendo o pagamento de água, luz, telefone, aluguel de prédio, pró-labore e
ainda fornece informações dos observatórios de segurança de seus GGIM, ao passo
que, no caso especifico de São Paulo, o Estado-Membro nega acesso ao
INFOCRIM, ao INFOSEG e demais bancos de dados às Instituições de Guarda Civil
Municipais, Nos EUA, ao contrário daqui, as Policiais Estaduais servem as forças
Policiais Municipais, conforme esclarece o Professor George Felipe88:
As polícias estaduais dos EUA, fazem o patrulhamento das rodovias
estaduais, executam atividades de policiamento ostensivo geral em
pequenas localidades e funcionam também como polícia judiciária de
jurisdição exclusiva nos delitos tipificados na legislação penal estadual.
Executam várias atividades em prol das polícias municipais, de condados e
xerifados, inclusive apoiando-as nas áreas de formação e treinamento
(através das academias estaduais) e serviços de perícia criminal e
identificação (laboratórios centrais das policiais estaduais). (pag.5 )
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LIMA DANTAS, George Felipe de, AS POLÍCIAS NORTE-AMERICANAS, pag. 1-2; Disponível em:
http://www.policiaeseguranca.com.br/norte_amer.htm, acesso em: 20 mai, 2012.
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LIMA DANTAS, George Felipe de, AS POLÍCIAS NORTE-AMERICANAS, pag. 5-6; Disponível em:
http://www.policiaeseguranca.com.br/norte_amer.htm, acesso em: 20 mai, 2012.
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A política de segurança pública norte-americana está fundamentada em
postulados jurídico-constitucionais que fazem com que a federação de fato
funcione plenamente em sua expressão minimalista -- a comunidade local.
O corolário disso é a existência de bem poucas áreas de jurisdição criminal
da União, algumas de competência da unidade federativa estadual e
milhares do âmbito local. Esse "modelo federativo" refletido na segurança
pública, é replicado nacionalmente pelos sistemas locais de manutenção da
lei e da ordem, extremamente solidários e efetivos na relação judiciário,
promotoria pública, polícia e comunidade. A eleição das autoridades
judiciárias e policiais locais pelo voto popular serve para revigorar ainda
mais a legitimidade desse sistema. (pag. 6)

Outro fator interessante é de observar que a constituição dos Estados
Unidos da América não estabelece nenhuma polícia nacional, muito embora dê
poderes ao governo central para exercer o poder de polícia em relação a
determinados delitos.
De acordo com a tradição política dos EUA, compete constitucionalmente
aos estados realizar a maior parte das atividades de policiamento. Os estados, por
sua vez, transferem às comunidades locais (condados e municípios) boa parte do
poder de fiscalização policial, o qual termina por ser efetivamente exercido pelas
chamadas "polícias locais".
Outro fator interessante é que no Brasil há pelo menos três órgãos de Policia
Federal, ligadas ao Ministério da Justiça: Policia Federal, Rodoviária Federal e
Ferroviária Federal, isto excetuando as Agencias Policiais Legislativas89.
Nos EUA, os Departamentos se equivalem aos Ministérios Brasileiros e
muitos deles são responsáveis por Agencias de cunho policial, a saber:


O Departamento de Justiça, órgão responsável pelo: "Federal

Bureau of Investigation" (FBI), U.S. Marshalls (USM), "Drug
Enforcement Administration" (DEA) e "Immigration and Naturalization
Service" (INS).


O Departamento do Tesouro; é responsável pelas Agencias: o

"Bureau of Alcohol, Tobacco, and Fire Arms (ATF) (Bureau de Álcool,
Tabaco e Armas de Fogo), o "Internal Revenue Service" (IRS)
(Serviço de Rendas Internas), o "U.S. Customs Service" (USCS)
(Serviço Aduaneiro dos EUA) e o "U.S. Secret Service" (SS) (Serviço
Secreto dos EUA);
89

Polícia
do
Senado
Federal,
Disponível
http://www.senado.gov.br/sf/senado/spol/pdf/ArtigoRobson2.pdf, acesso em: 04 Jul, 2012.
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O Departamento do Interior; tem responsabilidades de natureza

policial nas áreas territoriais de jurisdição da União, contando para
isso com o "Fish and Wildlife Service" (Serviço de Peixes e Vida
Silvestre) e o "National Park Service" - Rangers), (Serviço Nacional
de Parques). O primeiro deles tem uma finalidade mais restrita,
basicamente investigando e reprimindo o comércio ilegal das
espécies protegidas que habitam as áreas silvestres da União. Já os
agentes policiais do Serviço Nacional de Parques (popularmente
conhecidos como "Rangers"), fazem todas as atividades de
policiamento ostensivo fardado nos parques federais, incluindo
policiamento de trânsito, controle de incêndios e operações de busca
e salvamento.


O Departamento de Defesa, organiza à semelhança de suas

homologas civis, forças policiais internas, mas com a finalidade
exclusiva de realizar o policiamento ostensivo de instalações militares,
procedendo as investigações criminais correspondentes. O Exército
possui sua "Criminal Investigation Division" (Divisão de Investigação
Criminal), os Fuzileiros Navais e a Marinha o "Naval Criminal
investigative Service" (Serviço Naval de Investigações Criminais) e a
Força Aérea o "U.S. Air Force Office of Special Investigations"
(Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea dos Estados
Unidos).


Administração

de

Serviços

Gerais;

é

responsável

pelo

gerenciamento dos bens imóveis do governo federal e da aquisição e
distribuição de suprimentos para seu funcionamento. Ela possui
agentes

federais

de

vigilância

que

realizam

atividades

de

patrulhamento e policiamento dos imóveis e demais instalações do
governo federal.


O Serviço Postal dos Estados Unidos; possui em seus quadros a

Divisão de Inspeção Postal (PID), uma das agências policiais mais
antigas do governo federal, tendo sido criada em 1836. Seus agentes
investigam ilícitos cometidos contra o USPS, incluindo aqueles
ocorridos em suas instalações físicas e/ou envolvendo funcionários no
exercício da atividade profissional. Suas atribuições incluem investigar
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e reprimir o uso dos correios para o transporte ilícito de explosivos,
drogas e armas de fogo.


O Departamento de Transportes, responsável pelo policiamento

ostensivo na região da costa norte-americana, operações de busca e
salvamento, fiscalização das normas de segurança marítima e
repressão da poluição e pesca predatória ilegais .inclusive o
patrulhamento marítimo, fluvial e lacustre das águas territoriais do
país, através da "U.S. Coast Guard" - Guarda Costeira dos EUA.
O Brasil cria paradoxos intangíveis, num contrassenso tragicômico, nos
dizeres do Delegado de Polícia, Dr. Roldenyr Alves Cravo 90, posto que:
....municipaliza-se o transporte, a saúde, a educação, mas a segurança
pública ainda é federalizada e estadualizada. Ora, ninguém pode negar que
a máquina do Estado desde há muito faliu, e as palavras de ordem agora
são ficar apenas no essencial, enxugar, otimizar, desobstruir. É um absurdo
que se negue a natureza de instituição policial às guardas municipais, única
e simplesmente pela pouca ou nenhuma capacitação de seus componentes,
com coisa que as polícias militar e civil sejam a mais alta expressão da
competência. Com certeza que não. E os fatos estão ai, diariamente
estampados na mídia falada e escrita para demonstrarem essa constatação.
Os componentes essenciais do Estado se encontram genuinamente no
município: quem tem território é o município, quem tem população é o
município.

Segundo a cátedra Teoria Geral do Estado91/92; Estado nada mais é senão a
divisão territorial formada pelo conjunto dos municípios; a União se torna o
somatório formado pelo conjunto dos Estados- membros, constituídos pelo conjunto
dos Municípios.
As pessoas moram, trabalham, estudam, em suma; vivem nos Municípios,
com exceção aos residentes do Distrito Federal que é um “ente federativo, com cara
de Estado e jeito de Município”.
Os Estados-Membros e a União são entes federativos abstratos, que se
realizam na união das pessoas em seus respectivos municípios.
Tudo que existe nos Estados-Membros e na União, nasce nos municípios
que tudo produz e quase nada leva em troca, doando tudo aos Estados-Membros
90

CRAVO, Dr. Roldenyr Alves, A Guarda Municipal e a Constituição de 1988, Disponível em:
http://adepolrj.com.br/Portal/Noticias.asp?id=11511, acesso em: 23 Mar, 2012.
91
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 26 ed. São Paulo: Saraiva,
2007.
92
MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2007
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que por sua fez repassa à União e após os acertos das contas federais e estaduais
volta-se o restolho a origem.
Por destas e de outras discrepâncias Governadores como o do Rio de
Janeiro começam a se manifestar sobre a revisão do pacto federativo, assunto que
não cabe neste, mas poderá ser iniciado em outro momento oportuno.
O município, como dito; produz tudo que existe, tanto aqui quanto em outros
países, mas por nossas terras há grave desequilíbrio e os produtores, que deveria
ter o maior quinhão se submetem a esmolar restolhos do Governo Federal e do
Governo Estadual que não passa de um atravessador.
Por exemplo, analisando as cidades do Estado-membro São Paulo, vamos
ter por amostragem a Estância Hidromineral de Poá, cidade com 17 Km², 106 mil
habitantes, possui uma Guarda Civil com 48 Agentes, uma Companhia de Polícia
Militar com 90 Agentes e uma Delegacia de Policia Civil com mais 50 Agentes.
Há, excluindo-se a Policia Militar e Civil, vários organismos do estadomembro São Paulo, como: Fórum e Procuradoria Geral, no entanto em que pese tais
ferramentas serem do Governo Estadual quem paga as contas é o Município, pois o
Estado-Membro responsável por tais órgãos não os alimenta necessariamente,
nesse sentido quem paga as contas de água, telefone, aluguel de prédios,
combustível, pessoal e ainda paga “pro labore” aos agentes da PM e da PC.
Assim fica fácil ao Governo do Estado, ele vive na abundancia e os
Municípios na mendicância, como se fossem vassalos dos reinos. Neste cenário
absurdo e surreal, onde há total desequilíbrio federativo da nossa República
Brasileira, nossos municípios têm que andar de pires na mão atrás da União, como
se ela ainda fosse o doador de terras; o senhor feudal; o colonizador; o dono
perpétuo. Fazendo Boris Casoy dizer: “isto é uma vergonha”!
Notadamente, já dito e redito, o povo mora nas cidades, está muito perto
das autoridades que os gerencia, assim quem sofre toda sorte de cobranças do
povo, são prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, e os servidores, pois
além de ser povo local ainda estão intimamente legados àquelas populações.
Este cenário é gritante, os municípios produzem os seus povos, estes são
dono do poder, pois a Carta Magna no seu primeiro artigo cita que o “Poder emana
do povo”, mas esse povo, residente nos municípios não podem ter, ainda, uma
policia cidadã, gerenciada pelo seu Chefe de Poder Local, se submetendo as
59

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR

vontades do Estado-Membro e ainda no final pagando as contas, tudo ao seu avilte
e em alguns casos até com menosprezo.
Necessitando que os Municípios assumam de vez a rédea do controle da
Segurança Urbana, como era nos idos da República e que tal controle municipal foi
extirpado pelos Militares, mormente n o final de 1969, quando esfacelaram os
Direitos Humanos, restringiram direitos e subjulgaram os Municípios extinguindo as
Guardas Civis sem ouvi os detentores do poder, o povo que é soberano.
O Governo Federal preocupado com as ações de Segurança Publica e com
a necessidade de buscar dar ao povo uma Polícia Cidadã, ouvindo seus clamores e
buscando suporte junto aos Chefes Executivos Municipais obteve mediante relatório
de grupo de trabalho93 a criação de eixos temáticos as políticas voltadas à matéria e
disciplinou:
Item 4.1 Guardas Civis Municipais
Na Constituição de 1988, o legislador autoriza os Municípios a constituírem
suas Guardas Municipais, visando a proteção de seu patrimônio, bens e
serviços. Essas Guardas Civis Municipais desmilitarizadas e desvinculadas
da força policial estadual, tornaram-se agências públicas de segurança de
fato, mas não de direito. Pela limitação Constitucional e também por
atuarem mais próximo da população, as Guardas Civis Municipais,
felizmente, não têm tradição de letalidade e de outras violações dos direitos
humanos;
É preciso, porém, transformar vocação natural em política permanente, com
vistas a constituir agências municipais de segurança com um formato novo.
Partindo do debate realizado em torno das propostas contidas no capítulo
“Reforma Substantiva na esfera Municipal: Segurança Pública no Município
– a Guarda Municipal” do novo Plano Nacional de Segurança Pública do
Governo Federal e das ideias apresentadas pelas organizações
participantes do grupo de trabalho, propõe-se as seguintes diretrizes gerais
para a estruturação das guardas civis na perspectiva do Sistema Único de
Segurança Pública:
1. os guardas municipais serão gestores e operadores da segurança
pública, na esfera municipal. Serão os profissionais habilitados a
compreender a complexidade pluridimensional da problemática da
segurança pública e a agir em conformidade com esta compreensão,
atuando, portanto, como “solucionadores de problemas”;
2. a metodologia prioritária, ainda que não exclusiva, será a mediação de
conflitos;
3. o controle externo será exercido por uma Ouvidoria independente, com
poder investigativo próprio, e por conselhos comunitários, que também
serão consultados no processo de planejamento e avaliação;
4. a formação será um processo permanente e multidisciplinar;
5. além das matérias diretamente técnicas, policiais e legais, haverá uma
focalização especial nas artes marciais e no estudo prático e teórico do
gradiente do uso da força;
93

Eixos centrais para a política, Guardas Municipais, Relatório do Grupo de Trabalho de Segurança
Publica do Comitê de articulação Federativa, Frente nacional dos Prefeitos, Brasília, outubro de 2003
e março de 2004, pag. 06
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6. na abordagem geral da segurança pública o programa propõe “a criação
de Comissões Civis Comunitárias de Segurança Pública ou outros órgãos
democráticos e racionalmente concebidos, com participação dos cidadãos e
dos responsáveis locais pela segurança, sem conotação político-partidária,
nem aparelhamento por grupos ou pessoas, a fim de possibilitar o
detalhamento das medidas para os locais e articulação com os órgãos de
prestação de serviços de segurança pública”.

Agora só resta a aprovação, mediante emenda a constituição federal,
alterando o artigo 144 da Constituição Federal, de modo a ampliar as atribuições
focadas no exercício da segurança pública municipal no contexto do Sistema Único
de Segurança Pública.
Ou aprovação de lei complementar de modo a lançar marco legal
regulador94 das Guardas Civis Municipais, para serem de fato e de direito; órgãos de
Polícia Municipal, de modo a regulamentar as condições e requisitos para o
funcionamento das guardas e os mecanismos e competências para o seu
credenciamento e supervisão, inserir todas as Guardas Civis Municipais nas
condições poder ter arma de fogo sem distinção de numero de habitantes, criar
condições para a regulamentação visando o nascimento e preservação dos
consórcios públicos intermunicipais e para outros modelos inovadores de gestão
metropolitana e intergovernamental no campo da segurança pública, tendo
possibilidade de instalação de Força de Segurança Intermunicipal.
9. AS GUARDAS CIVIS/MUNICIPAIS E A SUA IMPORTÂNCIA NO PLANO DE
SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Não basta que a Carta Magna autorize e nem tampouco que as leis
infraconstitucionais disciplinem as atuações das Instituições de Polícia Municipal, é
necessário que os Municípios possam ingressar e assumir um papel ativo e
dinâmico no campo da administração da justiça, da segurança pública e, sobretudo
da defesa dos direitos humanos.
É curial e imprescindível que a Administração Municipal busque de todas as
formas e meios a implementação de medidas necessárias à construção de uma
nova identidade institucional às atuais Guardas Civis Municipais, contextualizandoas na política de segurança urbana no município, de modo a construir a
94

Eixos centrais para a política, Guardas Municipais, Relatório do Grupo de Trabalho de Segurança
Publica do Comitê de articulação Federativa, Frente nacional dos Prefeitos, Brasília, outubro de 2003
e março de 2004, pag. 13.
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compreensão do papel da segurança urbana municipal e acima de tudo da
instituição Guarda Civil Municipal, criando legislação forte e sedimentada nas
diretrizes constitucionais e nacionais relativas ao tema e abrangência legal,
treinando e capacitando seus Agentes e as equipando para atuar em prol do povo,
gerenciando bem estar social, promovendo segurança preventiva e comunitária,
tendo a atual Guarda Civil Municipal como órgão executor dessa nova política.
Neste cenário é necessário que administração pública municipal, conheça e
identifique de forma precisa a dinâmica da violência no município, origem dos delitos
e a sua causa, para criar planos estratégicos preventivos e não apenas buscar
corrigir onde eles ocorre.
O diagnóstico é imprescindível para a elaboração de um planejamento
estratégico a partir de dados concretos, que viabilize a implementação de ações
eficazes de segurança pública municipal e de prevenção da violência, em última
análise, viabilizando um verdadeiro Plano Municipal de Segurança e Prevenção da
Violência.
O Governo Federal criou o Sistema Único de Segurança Pública SUSP,
visando a gestão integrada dos órgãos integrantes da malha constitucional da
segurança pública, implantando o Plano Nacional de Segurança.
Nesse contexto, com o fito de desenvolver um novo paradigma de atuação
das Guardas Civis/Municipais no Brasil, eles foram incluídos no Sistema Único de
Segurança Pública - SUSP.
A integração ao Plano Nacional de Segurança requer que os Municípios
reconheçam publicamente às Guardas Civis/Municipais o papel de instituições
permanentes e essenciais à política municipal de segurança, atribuindo-lhes perfil e
identidade institucionais próprios, competências, metas e padrões mínimos de
organização.
Em nível de política nacional de segurança, a concepção do Plano é bem
clara quanto ao futuro papel das Guardas Civis/Municipais, segundo o qual, deverão
constituir-se, quando da normatização legal básica, em Polícias Municipais
eminentemente preventivas e comunitárias, como eram na sua essência desde a
passagem de grupos semelhantes pela era colonial e posteriormente pela fase
imperial do Brasil; perfil este não existente no modelo atual da Segurança Pública.
Hodiernamente a nomenclatura Segurança Pública começa a perder espaço,
sendo necessário e mais moderno a nomenclatura Segurança Urbana, a primeira se
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refere a atuação policialesca, militarizada; objetivando a prevenção e a repressão ao
crime, sem se importar muito com as causas que o circulam; já a segunda, a
Segurança Urbana, se compromete em fazer participar do cenário de discussões
todos os organismos vivos, especialmente os ligados ao Poder Publico Municipal,
fazendo valer as premissas do “caput” do artigo 182 da CF/88, trazendo à
responsabilidade a essa Segurança, entre outras, as secretarias municipais de
Promoção Social, de Educação,de Saúde, de proteção as Crianças e aos
Adolescentes, de Trânsito, Conselhos Populares, e entidades de Policia estaduais,
federais e municipais, além da participação da sociedade civil organizada.
Não ficando mais o assunto restrito apenas aos órgãos de Polícia Estadual e
Federal, como tem ocorrido, afinal a Segurança é direitos de todos e dever do
estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e os Municípios – inteligência das
disposições dos artigos 1º, 5º, 18, 30,I, 144 e 182, da CF/88).
É de nota que no ano de 2004, durante um Seminário de Segurança, em
Brasília, o Governo Federal preocupado em sistematizar a educação voltada aos
agentes de Guarda Municipal editou a Matriz Curricular para a Formação das
Guardas Municipais95 e posteriormente reeditou o assunto na matriz curricular de
200996 incluindo todas as forças de segurança pública, seja ela; federal, estadual,
distrital e municipal num mesmo pacote, disciplinando na seguinte forma:
2. O Contexto do Público de Interesse e as Competências a serem
Desenvolvidas:
A Constituição Federal Brasileira de 1988, no Artigo 144, estabelece que:
A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos: I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal; IV – polícias
civis; V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.
No mesmo artigo, após disciplinar as atividades relativas a cada órgão
policial e determinar a que esfera de poder pertence a sua manutenção,
consta também, no § 8º, as Guardas Municipais destinadas à proteção de
bens, serviços e instalações.
Assim, legalmente, temos que:
As Polícias Federais e Rodoviárias Federais, consideradas polícias da
União, possuem departamentos específicos para a sua administração; e
esses departamentos compõem o organograma do Ministério da Justiça;
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Matriz
Curricular
para
Formação
das
Guardas
Municipais,
Disponível
em:
http://www.guardasmunicipais.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=198:matrizcurricular-nacional-para-a-formacao-das-guardas-municipais-&catid=8:legislacao&Itemid=19, acesso
em: 12 Mai, 2012.
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Matriz Curricular Nacional Para a Formação em Segurança Pública Versão Modificada e Ampliada,
2009, pag. 8/9, Disponível em: portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?, acesso em:
11 Mar, 2012.
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As Polícias Civis, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros
subordinam-se aos Governadores dos Estados, Distrito Federal e Territórios
e as Guardas Municipais se constituem nos Municípios;
As Polícias Civis e Militares e os Bombeiros Militares, no âmbito dos
Estados, e as Guardas Municipais, sob a responsabilidade dos
Municípios, compõem o público de interesse da SENASP, Órgão
Normativo do Ministério da Justiça; que tem de acordo com o Decreto
nº 6.061 de 15 de Março de 2007, dentre as suas atividades, a seguinte
atribuição: (gn)
Estimular e propor aos órgãos estaduais e municipais a elaboração de
planos e programas integrados de segurança pública, objetivando controlar
ações de organizações criminosas ou fatores específicos geradores de
criminalidade e violência, bem como estimular ações sociais de prevenção
da violência e da criminalidade. (Decreto Nº 6.061/2007, Art.12, inciso VIII).

Neste cenário faz-se necessário uma análise as descrições profissionais
contida na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO do Ministério do Trabalho97,
onde para cada um dos cargos dos profissionais de Segurança Pública são
apresentadas diferentes atribuições. E as funções dos Agentes de Guarda Civil
Municipal são amplamente difundidas.
A guisa de esclarecimento é interessante saber que a CBO - Classificação
Brasileira de Ocupações, um documento elaborado pelo Ministério do Trabalho para
reconhecer, nomear e codificar os títulos e descrever as características das
ocupações do mercado de trabalho brasileiro.
A CBO é um instrumento que contempla a dimensão técnica das ocupações
encontradas no mercado de trabalho, ou seja, ela enfoca as competências técnicas
ou operativas pertinentes às atividades a serem realizadas pelos diferentes
profissionais de Segurança Pública e as competências pessoais necessárias para as
atividades de cada cargo.
Assim, como o ponto de partida para um perfil profissiográfico, a CBO é uma
excelente fonte. Mas, numa perspectiva além das competências técnicas ou
operativas, as competências precisam ser complementadas por outras que
abarquem também as cognitivas e ampliem o leque das atitudinais para que os
profissionais da área de Segurança Pública possam compreender seu papel como
sujeito social e político no espaço que ocupam e possam, consequentemente, refletir
e decidir sobre as ações que realizam como agente do Estado e como cidadãos
compromissados com a segurança das cidades e dos cidadãos.
97

CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, Ministério do Trabalho – Código 5172-15, Disponível
em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf, acesso em: 12
Jun, 2012.
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10. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA A POLÍCIA MUNICIPAL
A cartilha do Ministério da Justiça que dirime as dúvidas sobre instalação
dos Gabinetes de Gestão Integrada de Segurança Municipal98, trás a frase: “Os
municípios se constituem em locus privilegiado de formulação de implementação no
que diz respeito à segurança pública” e Sir Robert Peele99, afirmava: “O povo é a
polícia e a polícia é povo, a polícia nada mais é que aqueles, pagos e uniformizados,
para fazer aquilo que é dever de todos nós”.
Assim, sendo as instituições Guardas Civis Municipais órgãos públicos
municipais, como cediço e previsto na Carta Magna os Municípios são entes
federativos que detém autonomia política administrativa, ou seja: fora-lhes
outorgado pela Carta Maior o poder de autogestão, neste sentido a sua autonomia
lhes facultam a possibilidade de criar Guarda Civil Municipal, para proteção de
Bens, Instalações e Serviços, bem como gerenciar o Bem estar de suas
populações (art. 144,§ 8º e “caput” art. 182, ambos da CF/88).
A Constituição Federal, além de taxativamente inscrever a autonomia
como prerrogativa intangível do Município, como acima explicitado no seu Art. 34,
inciso VII, alínea “c”, descreve as competências exclusivas do município em no Art.
30, e seguintes, enumera a competências concorrentes com a União, os Estadosmembros e o Distrito Federal. Convém ressaltar que, as competências exclusivas
do município, não podem ser interpretadas como únicas e limitadas, mas sim,
estanques no que concerne a elas, evitando com isso que outros entes federados
afrontem este limite constitucional.
Sob esse prisma, se os municípios podem legislar sobre assuntos de
interesses locais e ate zelar pela guarda da Constituição, das leis das instituições
democráticas, caso o município perceba que o Estado membro deixa de manter uma
98

Cartilha do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM, PRONASCI, Ministério da Justiça,
Governo Federal, Brasília, 2009, pag. 12.
99
MACLAUGHIAN, John J, Os nove princípios da policia moderna; Sir Robert Peele, estabeleceu a
primeira força policial do mundo moderno, determinado 9 princípios de policiamento, criando em
1829, a Polícia Metropolitana de Londres. Em sua homenagem até hoje os Policiais são apelidado de
"Bobbie", um termo usado para um agente da polícia de Londres, deriva do nome de Peele. O termo
um tanto irônico "Peeler" é usado com mais frequência na Irlanda do Norte. Disponível em:
http://policelegal.com/2010/02/01/sir-robert-peels-nine-principles-of-policing, acesso em: 2 Mar, 2012.
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policia operante, seja por carência de recurso humano ou materiais, pode muito
bem, observando o interesse local, que é o seu peculiar interesse, criar ou manter as
Guardas Civis Municipais objetivando a incolumidade pública e proteção das
pessoas.
Observe-se que o texto inserto no parágrafo 8.º, do artigo 144, da Carta
Magna Brasileira, a palavra “PODERÁ”, foi ali disposta por que naquela época nem
todos os Municípios tinham sob suas responsabilidades, Corpos de Força Policial,
porém, contudo, todos os Estados-Membros, o Distrito Federal e a União tinham
Corpos de Forças Policiais, inclusive houve uma readequação de algumas delas,
redistribuição e troca de Ministérios, por exemplo, a Policia Ferroviária Federal e a
Rodoviária Federal pertenciam ao Ministério dos Transportes e com o advento da
CF/88 passaram ao comando do Ministério da Justiça; destarte o termo “DEVERÃO”
foi assim destinado a esses entes federativos; obvio salientar que se os Municípios,
todos eles, no advento da CF/88 fossem detentores de Guardas Civis Municipais, o
termo seria “DEVERÁ” e não “PODERÁ” e consequentemente não teríamos tantas
“belicosidades” em volta desse assunto.
A segurança pública e o policiamento ostensivo não é exclusividade da
Policia Estadual, tanto que o “caput” do artigo 144 diz que: - “a segurança publica é
dever do Estado (art. 1º e 18 CF/88)...”, pois não há ali expresso o vocábulo
Estado-Membro. O Estado mencionado na cabeça do citado, diz respeito à síntese
dos poderes soberanos, à nação politicamente organizada.
Se

a

segurança

publica

é

dever

do

Estado,

inscreve-se

nessa

responsabilidade o Município com sua parcela pertinente à matéria. Estado termo
genérico, que segundo o léxico100, significa: - s.m. “...O conjunto dos poderes
políticos de uma Nação”; direito “Nação politicamente organizada” – observem os
artigos 1º e 18 da CF/88, logo somos uma nação organizada, com autonomia
político-administrativa a todos os entes que unidos formam a República Federativa
do Brasil, ademais o que efetivamente existe no Brasil são os Municípios; local onde
habita nosso bem maior o povo; os Estados-Membros, o Distrito Federal e a União
são entes meramente abstratos.

100

Mini Aurélio, século XXI, Minidicionário de Língua Portuguesa, editora Nova Fronteira, 4ª Edição,
2002, pagina 292,
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Portanto, em tema de segurança publica não há que se falar em
exclusividade, mas, inteligentemente, em concorrência e cooperação de todas as
esferas de governo.
Tanto a União, o Distrito Federal, como os Estados-membros e os
Municípios, em comum, devem preservar os bens e a incolumidade física das
pessoas, de forma organizada e sem concorrência, sob pena, de vermos os
criminosos se organizar e se tornarem cada dia mais fortes, enquanto as
autoridades se digladiam.
Quando a Constituição Federal quis tornar cristalina a exclusividade a
organismos policiais, o fez no inciso IV, do artigo 144, ao atribuir à Policia Federal,
COM EXCLUSIVIDADE, as funções de policia judiciária da União. Nos demais casos
são falsetas. Ademais o famigerado Decreto Lei Federal 667/69 foi derrogado pela
Carta Maior de 1988, extraindo, desta feita, a exclusividade das Forças Policiais
Militares Estaduais ao exercício do Policiamento Ostensivo.
Antes mesmo da CF/88, já doutrinava o sábio e saudoso Professor Doutor
Hely Lopes Meirelles101: “o policiamento preventivo e a proteção as pessoas e bens
é atribuição comum a todas as entidades estatais, nos limites de sua competência
institucional”. Observe-se que aquela época não estava o Brasil inserido em um
Estado Democrático e Social de Direito, os Estados-Membros e os Municípios não
tinham autonomia, como hoje em dia são dotados; eram meros marionetes nas
mãos da União.
Outra não é a lição do Professor Carlos Maximiliano102, para quem “...
todos os governos respondem solidariamente pela tranqüilidade publica” Escorado
em PONTES DE MIRANDA, afirma-se que a “policia preventiva é função comum de
todas as entidades, entro da esfera jurídica em que se movem”.
A Constituição Federal estabeleceu competência legislativa concorrente
entre a União, os Estados e ao Distrito Federal, reservando-se ao Município
competência supletiva para editar normas que envolvam interesses locais não
disciplinados pelas leis federais e estaduais.
Dentro desse critério de repartição da competência legislativa, as normas
gerais editadas pela União são de observância obrigatória, enquanto as leis
101

MEIRELLES, Hely Lopes Direito Municipal Brasileiro, Ed. RT, 1981, pág. 375
MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira de 1946. 5. ed. Rio de
Janeiro:Freitas Bastos, 1948. v. 3.
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estaduais poderão dispor sobre todas as matérias não contempladas na legislação
federal e as municipais sobre aquelas de interesse local.
Diferentemente da competência legislativa, a competência material ou
administrativa é atribuída comumente a União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios e envolve o exercício do poder de polícia na prevenção, inclusive
de danos ambientais e na conservação dos recursos naturais, como bem destacado
na lição de Álvaro Lazzarini103:
Dessa normatização constitucional, como assevera o ambientalista Vladimir
Passos de Freitas, surge, para as entidades federadas, a atribuição do
poder de legislar e, como consequência direta, o de fiscalizar, sendo que
fiscalização, como entendo, é um dos modos de atuação do poder de
polícia, com a dupla utilidade de realizar a prevenção das infrações pela
observação do comportamento dos administrados, relativamente às ordens
e aos consentimentos de polícia; em segundo lugar, prepara a repressão
das infrações pela constatação formal dos atos infringentes, tudo conforme
lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto a que voltarei logo mais. Pode,
pois, a denominada Polícia Ambiental ser executada pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, certo que, como salienta Vladimir Passos de
Freitas, ‘este poder que é, normalmente, exercido para limitar os direitos
individuais, pode ser dirigido, também, contra as mesmas pessoas jurídicas
de Direito Público. Entre elas não há hierarquia no nosso sistema federativo.
Assim, desde que uma delas esteja atuando nos limites de sua
competência, firmada na Constituição Federal, as outras deverão curvar-se
e obedecer’, inclusive, na regularização fundiária nas áreas de interesse
ambiental.

O professor Luiz Otavio Amaral104, alusivo ao tema mencionou:
Quase sempre, entre nós, quem gerencia o sistema policial ou não conhece
profundamente qual a razão teleológica da instituição/função, ou, quando
conhece, padece do vício do corporativismo deturpante. Enfim, a polícia,
entre nós, ainda não alcançou a sólida cultura básica de profissionalismo.

Assim os Municípios podem a qualquer tempo instituir as suas respectivas
Guardas Civis Municipais.
CONCLUSÕES
A constituição Federal de 1988, chamada de Cidadã, reforçou o
compromisso do Brasil com as questões essenciais relacionadas aos direitos civis,
políticos e sociais; o respeito aos preceitos de direitos humanos.
Organizou político-administrativa a República Federativa do Brasil, dotando
de autogoverno e autogestão, isonomicamente, a União, os Estados, o Distrito
103

LAZZARINI, Álvaro. In Revista Forense 331, artigo Aspectos Administrativos do Direito Ambiental,
extraído da palestra proferida na I Semana de Direito Ambiental, em março de 1994, São Paulo- SP,
páginas 40, 43.e 41.
104
AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Direito e Segurança Pública, a juridicidade operacional da
polícia p. 15
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Federal e os Municípios nos seguintes entes federados.
No seu artigo 30, atribuiu aos municípios responsabilidades nas áreas de
saúde, educação, segurança, transporte coletivo, ordenamento territorial, proteção
ao patrimônio histórico e cultural, bem como as questões abrangentes como
serviços públicos de interesse local.
No aspecto interesse local reforçou a preocupação municipal na tríade
Saúde, Segurança e Educação. Visto que o povo está nos municípios e no Distrito
Federal, pois Estado-membro e União são entes meramente abstratos.
No mesmo condão o “caput” do artigo 182, da Carta Magna, atribuiu com
exclusividade ao Chefe do Poder Executivo Municipal o dever criar políticas e
garantir o bem estar do povo.
E no que concerne a Segurança Pública, a Carta Magna, reservou espaço
aos municípios dando-lhes a faculdade de criação de Guardas (Civis) Municipais e
em caso de criação estes passariam a ser responsáveis pelas ações Segurança
Pública e Urbana nos seus respectivos territórios, podendo mediante termo de
cooperação atuar com municípios limítrofes e órgãos estaduais e federais, bem
como criar e gerenciar os Gabinetes de Gestão de Segurança Pública Municipais GGIM, planejando e fomentando ações para a manutenção da ordem pública e do
bem estar dos cidadãos.
Em análise simples, fria e cristalina, desprovidos de vaidades e de
parcialidade podemos concluir que o Termo Estado, inserto em todos os artigos da
Carta Magna, inclusive no “caput” do artigo 144, que trata da Segurança Publica, se
refere a todos os entes federados, inclusive aos municípios, pois segundo as
disposições do artigo 1º e do artigo 18, da “lex major” o termo foi redigido de forma
geral e sem especificidade, necessitando que em seu lugar possamos a qualquer
tempo e em qualquer condição inserir qualquer nome de qualquer ente federado e
terá a mesma eficácia e eficiência.
Isto tudo foi objeto de indagações e após os questionamentos iniciais desta
pesquisa se concluiu, sem sombras de duvidas que o Brasil passou por um período
de exceção no qual os direitos individuais e políticos foram ceifados, as Instituições
Guardas Civis Municipais foram extirpadas da sociedade brasileira, até que no ano
de 1988, quando nasceu uma nova ordem constitucional, através da Constituição
Federal de 05 de outubro de 1988, ferramenta que Congresso Nacional dotou aos
municípios a condição de entes federados com direitos isonômicos ao Distrito
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Federal, aos Estados-membros e à União, dando aos municípios a faculdade de
recriação de importantes instituições de Polícia Comunitária, as Guardas (Civis)
Municipais, mais próximas do povo e do poder local, dessa forma os municípios
passaram a ter responsabilidades com a segurança pública.
Concluiu que ao longo da história do Brasil os municípios sempre tiveram
papel de extremada importância na prevenção e no combate ao crime; que as
Instituições Guardas Civis Municipais são Órgãos de Polícia Municipal, em toda a
sua essência; que executam tais atividades na forma comunitária e preventiva,
ajudando na mitigação da violência e da criminalidade.
Por derradeiro, se conclui, sem sombras de duvidas e sem medo de errar
um milímetro que: “as Guardas Civis Municipais, são Forças Policiais, destinadas à
proteção dos bens, das instalações e dos serviços Municipais, e acima de tudo
destinadas à proteção de seu povo, razão de ser dos Municípios”. Podendo ser
criadas a qualquer tempo pelos respectivos municípios com o fito de integrar as
ações de Segurança Pública e o fomento das Ações de Segurança Urbana, nos
moldes dos artigos constitucionais 1º, 5º, 18, 29, 30, 144; § 8º e “caput” do artigo
182. Devendo ser chamada doravante de Polícia Municipal.
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