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Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir a crescente ampliação das atribuições conferidas às 

guardas municipais brasileiras, em especial à guarda municipal de São Paulo, que vai na contramão daquelas 

originalmente apontadas na Constituição Federal. A criação da Secretaria de Segurança Urbana no município de 

São Paulo e o papel desempenhado pela guarda municipal na área de proteção de bens e instalações, bem como 

de sua crescente e vertiginosa amplitude de atribuições. O papel da coordenação federativa no sentido de 

incentivar este direcionamento e o Estatuto das Guardas Municipais que regulamenta a carreira, as funções e 

inclusive possibilitando o uso progressivo da força por seus integrantes.  O estudo visa abordar o conceito de 

segurança pública, guarda municipal, uso da força e controle da violência. 
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Durante décadas, o Brasil permaneceu fechado para as demandas da sociedade, 

sempre estabelecendo política do tipo “top down”, de cima para baixo, sem considerar o 

clamor da população, com grande concentração de poderes na União. O período de ditadura 

militar permaneceu de 1964 a 1985 com graves consequências para a sociedade. A época de 

Ditadura Militar (1964 a 1985) no Brasil foi marcada por fortíssima repressão à liberdade de 

expressão e ao direito de reunião, com a censura dos meios de comunicação e das atividades 

culturais, além da imposição de normas que reprimiam as manifestações populares contrárias 

ao poderio militar e político implantado à força no Brasil. Foi uma época de muitas 

perseguições políticas, torturas e mortes aos opositores do governo, atitudes que mancharam 

para sempre a história brasileira e são relembradas constantemente de modo que a ditadura é 

conhecida como um período obscuro e sombrio.  

A partir de 1964, a figura do inimigo interno ganhou força no discurso da segurança 

pública. A doutrina da segurança nacional trabalhava a concepção belicista do processo 
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social, segundo a qual toda a política nacional deveria ser orientada em função da segurança 

(Garland, 2008, p. 15). 

Com o golpe militar, todas as polícias estaduais passaram a ser centralizadas sob o 

controle e coordenação do Exército. Uma espécie de controle político implícito para defender 

o governo e as classes dominantes contra eventuais protestos.  

O Brasil, a exemplo de outros países da América Latina, passou por um longo período 

de privação de liberdades e direitos fundamentais, ao tempo da ditadura civil-militar e deixou 

um grande número de vítimas: presos políticos, perseguidos, exilados, mortos e desaparecidos 

(Schwinn  e Schimdt, 2015). 

 Na década de 80, a mobilização popular levou ao processo de redemocratização que 

foi longo e culminou na elaboração e promulgação de uma nova Constituição Federal 

elaborada com a participação de diversos setores brasileiros, grupos sociais e foi 

acompanhado pela imprensa.   

Os movimentos de redemocratização do Brasil e as discussões de elaboração de numa 

nova constituinte criaram um ambiente propício para que os temas da democracia e dos 

direitos sociais e fundamentais fossem destacados e garantidos na Constituição Federal.  

A mobilização social e política gerou o “Diretas Já”, movimento político democrático 

nos anos de 1983 e 1984 que apoiava a emenda constitucional que permitia que as eleições 

para Presidente do Brasil fossem diretas. Políticos, entidades de classes, sindicatos, cidadãos 

participaram ativamente das manifestações populares. A mídia teve um papel importante de 

divulgação e apoio, mostrando as manifestações populares.  

Houve abertura para que as comunidades de especialistas participassem da elaboração, 

de modo que elas exerceram papel crucial por meio de discursos de projetos de lei, audiências 

no congresso nacional, confecção de papers e articulações diversas. As mudanças 

significativas no processo de redemocratização ocorreram em função dos movimentos sociais 

que questionaram as exclusões, gerando novas normas e formas de controle do governo pelos 

cidadãos. 

A atuação dos grupos de pressão, a opinião pública, os movimentos populares, as 

pressões do Legislativo e das agências administrativas, os movimentos sociais, dentre outros 

fatores, foram determinantes à mudança na elaboração da nova Constituição Federal.   

 A ideia de que todo Estado deva possuir uma Constituição e de que esta deve conter 

limitações ao poder autoritário e regra de prevalência dos direitos fundamentais desenvolve-se 
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no sentido da consagração de um Estado Democrático de Direito e, portanto, de soberania 

popular. 

 A Carta Magna de 1988 demarca o processo de democratização do Estado brasileiro, 

pois consolidou a ruptura com o regime autoritário militar. O texto constitucional consagra os 

direitos da cidadania, alargando o campo dos direitos e garantias fundamentais.  

A distribuição da população no território brasileiro mudou radicalmente, antes 

ocupava espaços rurais no interior dos estados, concentrou-se nos grandes centros urbanos 

devido à industrialização, oferta de empregos e em busca de melhores condições de vida. 

Outro fator de destaque foi o fortalecimento dos meios de comunicação em massa, que 

propiciaram a divulgação das notícias de forma rápida.  

A Constituição Federal veio a sedimentar esse novo quadro de relações ao conferir aos 

municípios o status de ente federativo, bem como introduziu modificações na distribuição das 

receitas públicas, aumento nas transferências intergovernamentais e a autonomia política, 

gerando consequências importantes para o fortalecimento da atuação dos municípios nas 

políticas públicas de uma forma geral.  

A redemocratização do país marcou um novo momento no federalismo, sendo que 

pela primeira vez na história, os municípios transformaram-se em entes federativos, 

constitucionalmente com o mesmo status jurídico que os estados e a União. Não obstante essa 

autonomia, os governos locais respeitam uma linha hierárquica quanto à sua capacidade 

jurídica – a Lei Orgânica, por exemplo, não pode contrariar frontalmente a Constituição 

estadual –, e são, no mais das vezes, muito dependentes dos níveis superiores de governo no 

que tange às questões políticas, financeiras e administrativas (Abrucio, 2005). 

Assim, os municípios com maior capacidade financeira passaram a ser responsáveis 

pela execução de partes importantes das políticas públicas, sob o forte controle dos órgãos do 

Estado e sob fiscalização da sociedade civil e do Ministério Público. 

O tema da segurança pública tem alcançado grande importância na elaboração das 

agendas, na formulação e implementação de políticas públicas municipais de segurança. O 

assunto ganhou relevância, tornando-se parte integrante de campanhas eleitorais e planos de 

governo. No município de São Paulo não foi diferente, a guarda municipal foi criada em 1986 

e a Secretaria de segurança Urbana em 2002, que ampliou consideravelmente as atribuições 

da corporação ao longo dos anos. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 
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A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, para 

preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas e patrimônio, devendo ser 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Portanto, trata-se de um instrumento de garantia dos demais direitos, além de preservação e 

proteção da sociedade, visando a paz social com o acesso amplo e democrático ao espaço 

urbano.  

Os órgãos incumbidos da segurança pública foram enumerados na Constituição da 

República: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; 

polícias militares e corpo de bombeiros militares. Sendo permitido aos municípios criar 

guardas municipais para proteção de bens, serviços e instalações municipais. A finalidade das 

Guardas Municipais é bem clara, não havendo possibilidade de sua ampliação por meio da lei 

ordinária: proteger os bens, serviços e instalações municipais. 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública conceitua a Segurança Pública como uma 

atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito 

de proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da 

violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício  pleno da cidadania nos limites da lei. 

A SENASP criou um programa em 2000 denominado “Modernização das Guardas 

Municipais” e a área responsável pela implementação era a Coordenação Geral de Ações de 

Prevenção em Segurança Pública do Departamento de Políticas, Programas e Projetos.  

O objetivo deste projeto era apoiar a modernização das instituições da Guarda 

Municipal através do aporte de recursos para a aquisição de equipamentos permanentes e de 

consumo tais como: veículos, equipamentos de proteção individual, fardamentos, móveis, 

equipamentos de comunicação e de informática para que esses profissionais possam exercer 

suas atividades com eficiência e eficácia, nos moldes da filosofia preventiva e de atuação 

comunitária. Como estratégias utilizadas para implementação estava o repasse de recursos via 

convênio para o apoio a projetos de reaparelhamento para a melhoria das condições de 

trabalho dos profissionais, a criação do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais 

de Segurança Pública para fomentar as discussões sobre o papel da Guarda Municipal; 

realização de Seminários para o debate sobre temas relativos ao eixo temático da prevenção e 

sua articulação com as atividades em âmbito local.  

O Guia para Prevenção do Crime e da Violência nos Municípios publicado em 2005 

pela SENASP incentiva a atuação municipal na área de segurança pública, frisando que as 

prefeituras deverão estar atentas para a necessidade de adaptar suas estruturas administrativas 
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para as tarefas de gestão em segurança pública, criando uma estrutura básica de gestão em 

segurança pública que conte com meios efetivos para a implantação do Plano de Segurança 

por sobre a estrutura fragmentada de secretarias e departamentos. 

Os governos municipais passaram a criar a guarda municipal no âmbito de seus 

territórios, a princípio sob o argumento de proteção de bens e instalações municipais e que 

depois foi ampliado significativamente com atividades relacionadas à segurança. 

 

GUARDA MUNICIPAL 

A Guarda Municipal foi criada para a proteção do patrimônio público municipal, dos 

bens e instalações, de forma que não consta no rol de órgãos da segurança pública, porém é 

possível perceber que houve um crescente aumento no número de municípios que possuem 

guardas municipais, bem como um aumento considerável de integrantes e das atribuições 

destas corporações. 

O IBGE2 em levantamento no ano de 2012 apurou que 993 municípios brasileiros 

possuíam guarda municipal, sendo que o efetivo era de 96.147 integrantes (tabela 1). Deste 

total, apurou-se que 315 comandantes eram policiais militares, 38 policiais civis, 32 das 

forças armadas, 12 bombeiros militares e 7 policiais federais (tabela 2). Deste levantamento, é 

possível perceber que 404 comandantes são provenientes dos órgãos de segurança pública, 

influenciando a formação e a administração das guardas municipais no país, com o viés 

altamente militarizado. 

O IBGE (2012) apontou que das 993 guardas municipais criadas no Brasil, 434 não 

possuem controle externo ou interno, o que agrava a situação de apuração das irregularidades 

cometidas pelos seus integrantes, ou seja, 43,7% do total.  

 O Brasil contou, em 2014, com 666.479 policiais e guardas municipais. Dos 1.081 

municípios brasileiros que possuem guarda municipal, apenas 152 (14%) têm um plano 

municipal de segurança pública3.  

A Guarda Civil Metropolitana foi criada no município de São Paulo no ano de 1986, 

na gestão do prefeito Jânio da Silva Quadros, através da Lei Municipal Nº 10.115, de 15 de 

setembro daquele mesmo ano. 

                                                           
2
 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2012/defaulttabzip_xls.shtm 

3
 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, p. 6 
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No rol de comandantes da Guarda Municipal de São Paulo é possível verificar que a 

maioria dos nomeados é derivada da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Por exemplo, o 

Coronel PM Reserva Josias Sampaio Lopes comandou a GCM nos anos de 2001 a 2002, 

sendo substituído pelo Delegado de Polícia Aposentado Maximino Fernandes Filho que ficou 

no cargo de Comandante no período de 2002 a 2004.  

A corporação está presente em todas as regiões da cidade e tem como principais 

atividades, os seguintes programas:  Proteção Escolar, Controle do Espaço Público, Proteção 

ao Agente Público e ao Patrimônio Municipal, Proteção Ambiental e Proteção de Pessoas em 

Situação de Risco.  A GCM também está presente em operações e programas do Gabinete de 

Gestão Integrada (GGI), em conjunto com outros órgãos e entidades dos poderes Executivo 

Municipal, Estadual e da União, que atuam na área da Segurança Pública e Urbana. 

Conforme informação disponível no site da Secretaria de Segurança Urbana de São 

Paulo existe um Convênio assinado em abril de 2016 entre o Município de São Paulo e o 

Governo de São Paulo que visa a implantação do Programa de Combate ao Comércio 

Ambulante Irregular ou Ilegal e ao comércio irregular de artista de rua em regiões críticas do 

Município, com o emprego de policiais militares fardados e munidos com equipamento de 

proteção individual e armamento, sendo que sua vigência é de quatro anos. 

 

Convênios 2016 

  

Fonte: Site da Secretaria de Segurança Urbana – Aba de Acesso à informação: 

Contratos, Convênios e Parcerias. 

 

No Plano de Trabalho anexo ao referido Convênio constam as razões que justificam a 

celebração do Convênio e dentre elas, uma chama a atenção, “a intervenção policial se faz 

necessária, não só em razão do maior poder de repressão conferido pela possibilidade de 

revista pessoal, prerrogativa esta não conferida aos agentes municipais, mas principalmente 

pelo aspecto preventivo, dado o inegável respeito e sensação de segurança imposto pela 

corporação onde quer que se apresente”. 

Identificação do Convênio Objeto Início Vigência Valor 

Operação Delegada 
Convênio entre a PMSP e PMESP 

29/04/2016 24  meses R$ 126.038.867,97 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/guarda_civil/index.php?p=10733
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/guarda_civil/index.php?p=10737
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/guarda_civil/programas/index.php?p=14405
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/guarda_civil/programas/index.php?p=14405
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/guarda_civil/index.php?p=10734
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/guarda_civil/index.php?p=10736
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/guarda_civil/index.php?p=10736
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A utilização do policial militar para garantir a sensação de segurança no território 

municipal se depreende do crescente recrudescimento das políticas de intimidação, na medida 

em que o crime passou a ter um aspecto normal, rotineiro e lugar-comum na sociedade 

moderna, onde a delinquência é um problema de controle inadequado. Reforçando a premissa 

de que as ações criminosas acontecerão rotineiramente diante da ausência de controles 

(Garland, 2008, p. 61). 

Reforçando as premissas atuais de que deve haver intensificação para prevenção dos 

crimes e a necessidade de aumento da segurança comunitária, uma das metas do convênio 

firmado entre o Município de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo é a 

“aproximação da comunidade local por meio da doutrina de Polícia Comunitária e de outros 

programas militares que possam promover tal interação”.  

A polícia, além da atribuição de combater o crime, passa a ser instrumento de redução 

do medo, da desordem e da incivilidade, atendendo às expectativas da comunidade quanto às 

prioridades relacionadas à manutenção da lei (Garland, 2008, p. 65). 

Nas décadas de 60 a 80, as autoridades governamentais perceberam que o controle do 

crime estava além dos poderes do Estado e que existem mecanismos operando fora da esfera 

governamental. Sendo que uma solução recorrente para o problema das limitações do estado 

de justiça criminal tem sido o esforço de realocar a tarefa do controle do crime para “dentro 

da comunidade”. De forma que surgiram diversas iniciativas de policiamento comunitário 

(Garland, 2008, p. 267).  

Na realidade brasileira, é possível perceber que os guardas municipais desempenham 

papel similar de policiamento e de manter uma sensação de segurança para a população local. 

A questão da segurança pública e das políticas criminais se tornou tema proeminente nas 

campanhas eleitorais, sendo que o discurso político passa a conter temas relacionados ao 

controle do crime. O processo de formulação das políticas públicas se tornou politizado e 

populista (Garland, 2008, P. 57).  

Importante destacar que a mídia e as pesquisas de opinião mudaram o tom do discurso 

e da campanha eleitoral aos cargos públicos, que anteriormente eram pautadas nos grandes 

comícios com shows de artistas famosos, sendo que mais recentemente operam com forte 

campanha de marketing, preocupação com imagem do candidato e dos discursos.  

A partir dos anos 80, a formulação de políticas públicas de segurança se tornou mais 

politizada, mais sujeita ao escrutínio da imprensa e do público. Quanto maior o interesse 
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eleitoral do crime e da punição, mais os partidos políticos competem para combater o crime e 

restaurar a moralidade (Garland, 2008, p. 280). 

Um exemplo desta postura ocorreu durante uma sessão de bate papo com a UOL em 

11 de julho de 2000 com a então candidata à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, que 

afirmou: “Estamos desenvolvendo um projeto da presença da Guarda Municipal e sociedade 

civil e polícia em conselhos nas subprefeituras. O policiamento tem que estar perto da 

população e todos partícipes das decisões”. Vencedora na campanha eleitoral, a Prefeita 

Marta Suplicy criou a Secretaria de Segurança Urbana no Município de São Paulo. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE SÃO PAULO 

A Prefeitura de São Paulo criou em 2002, no governo de Marta Suplicy, a Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana com o objetivo de implementar um projeto de segurança 

urbana na cidade, sob o pretexto de valorização da GCM (Guarda Civil Metropolitana). A Lei 

nº 13.396 de 26 de julho de 2002 que criou a Secretaria conceitua segurança urbana como 

atuação dos órgãos públicos municipais de forma articulada, priorizando nas políticas 

públicas a prevenção à violência.  

O principal resultado dessa política é a organização institucional da GCM, com a 

concentração de esforços nas atividades-fim da guarda, a adoção de mecanismos para a solu- 

ção das questões disciplinares, a criação de canais de comunicação com a sociedade, a 

capacitação dos guardas e a criação de uma estrutura administrativa permanente, eficiente e 

profissionalizada.  

Segundo dados do Relatório de Gestão apresentado em 2004, foram comprados 3.860 

coletes à prova de balas; renovação da frota, com a incorporação de 313 novos veículos; 

implantação de 17 bases comunitárias nos CEUs, seis na zona leste e oito no centro, 

contratação de 2.500 novos guardas, elevando o efetivo para 6.000 agentes.   

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) foram criados e implementados durante o 

governo de Marta Suplicy (2001-2004) na cidade de São Paulo, mantidos e ampliados nas 

gestões de José Serra (2005-2006) e Gilberto Kassab (2009-2012) e de Fernando Haddad 

(2013-2016). Atuam como um complexo educacional, esportivo e cultural – um espaço 

público com múltiplas funções educativas –configuram-se, de modo geral, com um Centro de 

Educação Infantil (CEI), uma Escola de Educação Infantil (EMEI) e outra de Ensino 

Fundamental (EMEF), que também oferece Ensino de Jovens e Adultos (EJA). São equipados 

ainda com teatros, piscinas, bibliotecas, telecentros, laboratório de ciências, quadras 

http://portal.aprendiz.uol.com.br/tag/espaco-publico/
http://portal.aprendiz.uol.com.br/tag/espaco-publico/
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poliesportivas, playgrounds, ateliês e espaços para oficinas. A ideia inicial da gestão 

municipal foi implantar bases da Guarda Municipal nos CEUs para a proteção geral. 

Na gestão do Prefeito Dória, em 2017, assumiu o Secretário Cel. PM José Roberto 

Rodrigues de Oliveira, que já exerceu o cargo de chefe da Casa Militar do Palácio dos 

Bandeirantes. O cargo de chefe de gabinete também é ocupado por membro das fileiras da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel PM Carlos Eduardo Righi.  

No discurso de posse que consta no boletim informativo de janeiro de 2017 da 

Secretária de Segurança Urbana de São Paulo, o Secretário José Roberto colocou a 

modernização da GCM como um de seus principais objetivos e pretende implantar um 

programa de prevenção americano:  

 

Nós vamos criar a estatística computadorizada, que é um programa de 

prevenção americano, de Nova Iorque, que você coloca os índices 

criminais e discute esses índices. Então eu estou criando isso na Prefeitura 

Regional, para que na Prefeitura Regional seja discutido com a Guarda, 

com os comandantes de Batalhão, delegados, com a sociedade, Conseg, 

discutir os índices criminais porque muito dos crimes tem a ver com 

ações do município que podem ser implementadas e que podem reduzir a 

criminalidade.  

 

Conforme é possível perceber pelo discurso de posse do atual Secretário que há 

intenção de aumentar o papel do município de São Paulo na política pública de segurança, 

com o objetivo de redução da criminalidade.  

O problema da criminalidade é visto como uma guerra, com a existência de inimigos 

internos. A Guarda Municipal é gerida por integrantes das polícias civil e militar, sendo que 

seus integrantes usam uniformes, possuem porte de arma, coletes a prova de balas e fazem 

rondas pela cidade com o intuito de policiamento preventivo e repressivo, sempre com o 

estímulo e incentivo do Poder Executivo. 

 

USO DA FORÇA E CONTROLE DA VIOLÊNCIA 

A violência legítima é usada para assegurar a soberania do Estado e deve obedecer aos 

ditames legais (Adorno, 2016, p. 08). O campo da segurança pública é problemático, sendo 

pautado pelo uso exagerado e ilegal da força, com altíssima letalidade policial e que, ao 

mesmo tempo, não possui capacidade de debelar o crime e reduzir as taxas de criminalidade 

que só aumentam (Teixeira, 2012). 

O fundamento da legitimidade da violência, na sociedade moderna, repousa na lei e 

em estatutos legais, onde aqueles que estão autorizados ao uso da violência o fazem em 
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circunstâncias determinadas em obediência ao império da lei, isto é, aos constrangimentos 

impostos pelo ordenamento jurídico (Adorno, 2016). 

O controle da violência, particularmente das Forças Armadas e da polícia é condição 

necessária para a consolidação do Estado democrático de Direito (Mesquita Neto, 1999). 

O Estatuto da Guarda Municipal (2014) dispõe no artigo 3º  que são princípios 

mínimos de atuação das guardas municipais:  V - uso progressivo da força.  O IBGE (2012) 

aponta que menos da metade das guardas municipais existentes no Brasil passa por 

treinamentos periódicos, agravando a preocupação com a falta de preparo dos integrantes.  

Assim, é necessário um aprofundamento nas questões relativas aos controles do uso 

ilegal e ilegítimo da força física pelos integrantes desta corporação. 

O controle da violência praticada pelas Forças Armadas e pela polícia é uma das 

condições necessárias para a consolidação do estado democrático de direito e de regimes 

políticos democráticos (Mesquita Neto, 1999, p.129).   

A existência de guardas municipais desperta a preocupação com o controle interno e 

externo das atividades desempenhadas, ocorre, porém, que das 993 (novecentas e noventa e 

três) corporações, apenas 262 (duzentas e sessenta e duas) possuem controle externo e 209 

(duzentas e nove) controle interno, apontando para 434 guardas municipais sem qualquer tipo 

de controle, segundo dados do IBGE, ano 2012. 

 

Grandes Regiões 

e 

classes de tamanho da 

população dos municípios 

Municípios 

Total 

Com existência de Guarda Municipal 

Total 

Órgão de controle (1) 

Interno Externo Outro tipo Não possui 

Brasil   5 565  993  262  209  258  434 

       

 Fonte: IBGE – Municípios, total e com existência de Guarda Municipal, por 

órgão de controle, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2012 

  

No ano de 2012, o IBGE classificou as atividades exercidas pelas guardas municipais 

no Brasil em tipos: segurança e proteção do prefeito e outras autoridades, ronda escolar, 

proteção de bens, instalações e serviços, posto de guarda, patrulhamento ostensivo, atividades 

de defesa civil, atendimento de ocorrências policiais, proteção ambiental, auxílio no 

ordenamento do Trânsito e controle e fiscalização de comércio de ambulantes.  
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Grandes Regiões 

e 

classes de tamanho da 

população dos municípios 

Municípios 

Total  

Com existência de Guarda Municipal 

Total 

Tipo de atividade exercida 

Seguran- 

ça e/ou 

proteção 

do pre- 

feito e/ou  

outras 

autori- 

dades 

Ronda 

escolar 

Proteção 

de bens, 

serviços 

e insta- 

ções do 

municí- 

pio 

Posto 

de 

guarda 

Patrulha- 

mento 

ostensivo 

a pé, moto- 

rizado 

ou 

montado 

Ativi- 

dades 

da 

defesa 

civil 

Atendi- 

mento 

de ocor- 

rências 

policiais 

Prote- 

ção 

am- 

biental 

Auxílio 

no 

ordena- 

mento 

do 

trânsito 

Controle 

e 

fiscali- 

zação 

de comér- 

cio de 

ambu- 

lantes 

Brasil   5 565  993  515  772  927  392  672  516  400  397  634  394 

Até    5 000  1 298  27  10  14  26  5  14  7  4  6  8  3 

De      5 001 a   10 000  1 210  81  25  53  76  21  46  29  20  16  32  22 

De    10 001 a   20 000  1 388  222  107  159  201  68  124  70  70  53  119  80 

De    20 001 a   50 000  1 054  299  144  232  274  123  205  160  132  118  214  113 

De    50 001 a 100 000   327  154  84  120  146  61  102  96  63  65  111  77 

De  100 001 a 500 000   250  178  118  163  172  94  152  132  94  115  132  80 

Mais de 500 000   38  32  27  31  32  20  29  22  17  24  18  19 

Fonte: IBGE - Municípios, total e com existência de Guarda Municipal, por tipo de 

atividade exercida, segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos 

municípios – 2012 

 O Estatuto da Guarda Municipal prevê que o funcionamento das guardas 

municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com 

atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante controle interno, exercido por 

corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas 

as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes 

de seu quadro; e controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção 

da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para 

receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da 

conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer 

recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, 

informação e resposta.   

O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle 

social das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos 

públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, 
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posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face 

aos resultados obtidos.   

O Estatuto da Guarda Municipal é claro ao estabelecer que as corporações não possam 

ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.   

Importante destacar que é a lei municipal pode conferir à guarda municipal a 

atribuição de fiscalizar e controlar o trânsito, com a possibilidade de imposição de multas, 

desde que observada à finalidade constitucional da instituição de proteger bens, serviços e 

equipamentos públicos e limites da competência municipal em matéria de trânsito, 

estabelecidos pela legislação federal. 

As justificativas apresentadas são: a fiscalização do trânsito, com aplicação das 

sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui 

mero exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por 

entidades não policiais. Segundo que o Código de Trânsito Brasileiro, observando os 

parâmetros constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da federação para o 

exercício da fiscalização de trânsito, sendo assim dentro de sua esfera de atuação, delimitada 

pelo Código de Trânsito Brasileiro, os Municípios podem determinar que o poder de polícia 

que lhe compete seja exercido pela guarda municipal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve como objetivo apresentar, a partir do estudo de obras 

bibliográficas, reportagens e da análise de legislação, o processo de redemocratização, a 

segurança pública, uso e controle da força, bem como a criação da guarda municipal de São 

Paulo e da Secretaria de Segurança Urbana no Município de São Paulo. 

  Outro ponto crucial analisado foi o convênio estabelecido entre o Município de 

São Paulo e o Estado de São Paulo para a implantação da operação delegada, que demonstra 

claramente a utilização dos policiais militares para garantir a sensação de segurança da 

sociedade com o crescente recrudescimento das políticas de intimidação. 

 O Estatuto da Guarda Municipal aponta o uso progressivo da força como 

princípio mínimo de atuação das guardas municipais. De forma que é possível perceber que o 

combate ao inimigo interno é tema recorrente na atualidade, onde a criminalidade é vista 

como guerra interna.  
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   O fato de que o Estatuto da Guarda Municipal encontra-se em plena vigência, 

não é salvo conduto para uso progressivo da força e nem para a usurpação de funções 

policiais. 

 O objetivo crucial deste trabalho foi auxiliar na reflexão, na difusão e na 

sensibilização quanto ao crescente aumento de atribuições das guardas municipais brasileiras, 

em especial da corporação do município de São Paulo, que nitidamente acompanha a 

militarização da Polícia Militar, pois conforme foi possível verificar, a maioria dos 

comandantes que já estiveram à frente da guarda municipal de São Paulo é derivada das 

Polícias Militar ou Civil.  

A criação da Secretaria de Segurança Urbana no Município de São Paulo em 2002, de 

certa forma, surgiu com o intuito de subsidiar administrativa e politicamente as atividades de 

policiamento ostensivo da Guarda Municipal. 

 Em virtude do assunto ainda permanecer fortemente nas políticas públicas e na 

mídia, é possível o aprofundamento deste estudo, analisando as conseqüências deste 

empoderamento crescente das atribuições das corporações municipais, refletindo sobre os 

desdobramentos dessa questão ao longo dos anos.  

 Por outro lado, é importante repensar a atuação da Guarda Municipal, 

verificando qual o seu papel, o treinamento de seus integrantes, a necessidade de revisar a 

questão do uso progressivo da força, afinal, fazer uma análise de todo o sistema de segurança 

pública brasileiro. 
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