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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo identificar os limites da atuação da Guarda 

Civil Municipal de Salvador. A metodologia adotada consiste em revisão bibliográfica 

e pesquisa documental, com especial atenção à produção técnico-normativa do 

Estado, tais como legislação, atos normativos e jurisprudência. Tendo em vista o 

aumento de importância que as guardas civis têm ganhado no contexto da 

segurança pública no Brasil atual, enfatiza-se a importância de sua regulamentação, 

da delimitação de competências e da apuração abusos de autoridade que 

eventualmente venham a ser apurados. 

Palavras-chave: guarda municipal; poder de polícia; abuso de autoridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La investigación bajo presentada tiene por objeto la identificación dos limites de 

actuación de la “Guarda Civil Municipal de Salvador”. La metodologia adoptada 

consiste de la revisión bibliográfica y investigación documental, com especial 

atención a la producción técnico-juridica estatal (legislación, actos normativos y 

jurisprudência). Por supuesto el aumento de importância que las guardias 

municipales ha ganado en el escenario de la seguridad pública én Brasil, se hace 

importante su regulamentación, la delimitación de sus competências y la 

averiguación de posibles abusos que se han identificados. 

Palavras-clave: guardia municipal; poder de policia; abuso de autoridad 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Está prevista no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988 a 

faculdade de os municípios criarem guardas municipais para proteção dos seus 

bens, serviços e instalações. Atualmente, estas instituições estão presentes numa 

grande quantidade de municípios brasileiros. Muitas delas acabam exercendo 

policiamento preventivo e ostensivo, contribuindo para a segurança pública local. 

Nesta atuação, seus agentes ficam suscetíveis de cometerem abusos de autoridade, 

nos termos da legislação vigente. 

A caracterização das guardas como polícia municipal acentua-se após a edição 

da Lei Federal nº 13.022 - resultado de um processo histórico evolutivo tomado 

durante as últimas décadas, onde a constitucionalidade e a legalidade da atuação 

policial das guardas municipais fora o foco – que lhes dá uma nova roupagem, 

atribuindo àquelas competência para atuar com o poder de polícia administrativa e o 

patrulhamento preventivo e ostensivo. Ressalte-se, entretanto, que estes últimos 

foram, até então, exclusividade da Polícia Militar, assim determinado pelo Decreto nº 

88.777 de 1983. 

A Lei Federal n° 4.898/65 regula o abuso de autoridade. Segundo esta lei, 

aquele que, investido de prerrogativa pública ou exercendo função pública, age além 

da sua competência conferida pela lei, ou fora daquilo que a lei prevê para o 

desempenho da atuação do Poder Público incorre em abuso de autoridade. Desta 

maneira, a posição ainda pouco esclarecida da competência da guarda civil diante 

do ordenamento ainda suscita diversos debates.  

Cumpre observar que esta lei tem como finalidade, sobretudo, punir aquelas 

condutas ilícitas que não estejam tipificadas no Código Penal ou noutras leis penais 

especiais, tendo em vista o seu caráter subsidiário. Nesse sentido: 

A Lei de Abuso de Autoridade (LAA) foi concebida para incriminar os 
abusos genéricos ou inominados de autoridade, isto é, para abranger 
os fatos não previstos como crime no CP ou em leis especiais, tendo 
em conta que vários dos crimes funcionais, como o peculato, a 
corrupção, a concussão, os crimes de prefeitos ou aqueles previstos 
na Lei de Licitações podem consubstanciar-se em abuso — mau uso 
ou uso excessivo — da autoridade do funcionário público. São 
subsidiários em relação aos previstos no CP e em outras leis 
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especiais que sejam caracterizados por abusos de autoridade do 
servidor, mas descritos de modo mais específico. (GONÇALVES E 
BALTAZAR JÚNIOR, 2016, p. 471). 

 

Os agentes públicos só podem atuar investidos de poderes conferidos pela 

Administração Pública. Ainda assim, esse poder deve ser sempre usado com 

moderação. Desta forma, Meirelles (2016) destaca que o "uso do poder é 

prerrogativa da autoridade. Mas o poder há de ser usado normalmente, sem abuso. 

Usar normalmente do poder é empregá-lo segundo as normas legais, a moral da 

instituição, a finalidade do ato e as exigências do interesse público” (p. 120). Assim o 

abuso de autoridade ocorre numa “zona cinzenta”, onde há uma linha tênue entre o 

que é legitimo e o ilegítimo. Caso o funcionário público, nessa condição, cometa 

abuso de autoridade, cabe ser apurado e punido pelos órgãos de controle externo 

(ministério público e judiciário), e interno (corregedoria do órgão).  

A metodologia utilizada na pesquisa envolva revisão bibliográfica com análise 

sistemática acerca da disciplina legal, jurídica, administrativa e jurisprudencial sobre 

o trabalho das Guardas Civis Municipais no Brasil. O problema, no entanto, fora 

delimitado para a Guarda Civil Municipal de Salvador. Utilizando um método 

dedutivo, em que se faz uma análise do geral para as particularidades da instituição 

estudada. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que emerge da participação deste 

pesquisador no universo da Guarda Civil Municipal de Salvador. 

O trabalho estrutura-se da seguinte forma: no capitulo intitulado “A função da 

Guarda Civil do Município de Salvador – GCMS” tratamos do surgimento e evolução 

das guardas municipais no Brasil, bem como a expansão de suas atividades, 

contestadas, por muitas vezes, a competência. Neste cenário, foi criada a Guarda 

Civil Municipal de Salvador em 2008. Desde então já passou por algumas alterações, 

a principal delas por força da Lei Federal nº 13.022 de 2014, que criou o 

regulamento geral das guardas municipais, tornando-se verdadeiras “polícias 

municipais”. Em “O abuso de autoridade na doutrina e jurisprudência brasileiras” 

discutimos o abuso de autoridade em face das competências das guardas 

municipais, à luz dos direitos humanos, dos direitos fundamentais oriundos da 

Constituição Federal, e da legislação infraconstitucional. Além dos princípios de 

ordem pública e da jurisprudência dos tribunais. Analisamos também, os meios 
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como serão apurados os possíveis desvios de conduta como forma de limitação dos 

poderes conferidos aos agentes da Guarda Municipal. E, também, de o cidadão ter 

seus direitos respeitados. No capítulo “situações hipotéticas de abuso de autoridade 

no exercício da atividade da GCMS” por fim, analisamos situações hipotéticas 

verificando os aspectos legais e de direito que permitem dizer se a ação é legítima 

ou não. Porque, diante da ocorrência o policial deve agir, sempre dentro dos 

parâmetros legais. Ao final apresentamos os achados e reflexões decorrentes da 

pesquisa nas considerações finais. 
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2 A FUNÇÃO DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

 

2.1 A GCMS – HISTÓRICO E CRIAÇÃO  

 

A história nos revela que as instituições de guardas municipais mais remotas 

no Brasil, são duas: a Guarda Municipal de Porto Alegre capital do Estado do Rio 

Grande do Sul; e a de Recife, capital do Estado do Pernambuco. A Guarda 

Municipal de Porto Alegre foi criada em 03 de novembro de1892. Posteriormente em 

17 de novembro de 1896 foi decretada a sua extinção, e o seu efetivo incorporado à 

Polícia Administrativa até 1928.  

A partir de janeiro de 1929, através de convênio com o Governo do Estado, 

este efetivo passou a realizar alguns serviços, como: higiene, policiamento e 

instrução. Fato que perdurou até 1957, quando então restou incorporada ao Estado. 

Mais tarde, em 1959, surgi o então chamado Serviço da Guarda Municipal, e logo 

em seguida, em 10 de agosto de 1960, a tão somente Guarda Municipal. Durante 

todo esse período alguns Estados, senão todos, tinham guardas civis que dentre 

outras, tinham atribuições de cuidar do patrimônio do Estado e fazer o policiamento 

em determinados espaços públicos. No entanto por força do Ato Institucional número 

cinco (AI-5) entre os anos de 1969 e 1970, foram extintas as guardas civis, e, seu 

efetivo incorporado às Polícias Militares e Civis. Pelo mesmo motivo a Guarda 

Municipal de Porto Alegre passou a chamar-se Serviço de Vigilância Municipal. 

Voltando, definitivamente, à Guarda Municipal em 1994. 

A Guarda Municipal do Recife foi criada em 22 de fevereiro de 1893. 

Conhecidos como guardas de jardim, sua atuação se limitavam a tomar conta das 

praças. Em 11 de maio de 1951, foi permitido que seus integrantes portassem armas 

de fogo, e, assim, expandido o seu leque de atribuições. Nesse mesmo ano também 

foi criada a Associação da Guarda Municipal. Tudo isso fez com que a Guarda 

Municipal se tornasse reconhecida pelas autoridades policiais do Estado.  

Há relatos de outras guardas municipais no Brasil anteriores a 1988, ano que 

foi promulgada a constituição atualmente vigente. Tais guardas tinham um rol de 

atribuições similar ao das duas capitais citadas. Porém, além dessas atribuições já 

mencionadas, tinham também o papel de fazer o patrulhamento nas praças para 
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evitar depredação, e se envolviam na dispersão de pequenas desordens e de vias 

de fatos, principalmente entre pessoas que consumiam bebidas alcoólicas nos bares 

das da cidade.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) atribuiu aos 

Municípios a competência facultativa de estabelecerem guardas municipais, dando-

lhes as diretrizes sobre as atribuições de sua discricionariedade, quais sejam, a 

proteção dos bens, serviços e instalações. No entanto deixou a cargo dos 

Municípios, devido o princípio da autonomia administrativa, a regulamentação das 

atribuições das guardas municipais, via lei municipal. Observa-se ainda que não há 

incompatibilidade na competência legislativa, que neste caso, trata-se de 

competências concorrentes, ou subsidiária. Nos anos que se seguiram houve muita 

discussão sobre a lei referida pelo parágrafo 8º do artigo 144 da CF/88. Se esta 

seria uma lei federal ou municipal. Como não havia lei federal geral regulamentando, 

os municípios tinham competência plena para regulamentarem suas guardas. Tais 

discussões foram pacificadas com a edição da Lei Federal nº 13.022, de 08 de 

agosto de 2014, que instituiu normas gerais para as Guardas Municipais. Sobre 

essas mudanças veremos mais adiante. 

Neste contexto surge a Guarda Civil Municipal de Salvador (GCMS). Instituição 

de natureza civil, criada nos termos do artigo 252 da Lei Orgânica do Município, 

combinado com o § 8º, do artigo 144 da Constituição Federal de 1998; e pelas Leis 

Municipal nº 4.992 de 06 de março de 1995, alterada pelas Leis municipal: 7.236 de 

11 de julho de 2007; 7.610 de 13 de fevereiro 2009; e 9.070 de 04 de julho de 2016. 

É uma autarquia pública, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública – 

SEMOP. Sua implementação ocorreu efetivamente, porém, após a Lei Municipal 

7.236/2007, regulamentada pelo Decreto nº 18.414, de 28 de maio de 2008. 

Atualmente regulamentada pelo Decreto nº 27.731 de 28 de setembro de 2016. 

Tendo como função o policiamento preventivo para: proteção dos bens do Município; 

disciplina do trânsito; proteção ao meio ambiente, a propriedade e equipamentos 

urbanos e; colaboração com o cidadão objetivando desenvolver o convívio social, 

civilizado e fraterno.  

O ingresso dos primeiros integrantes do corpo civil se deu por processo 

seletivo que contou com 05 (cinco) etapas, regulados pelo edital 01/2007 para 
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provimento de 2.000 (duas mil) vagas de Nível Médio. A preparação da tropa contou 

ainda com curso de formação com duração de 01 (um) mês. A Guarda Municipal de 

Salvador entrou em atividade em dois de julho de 2008, sob o comando do Coronel 

Cassivandro da Costa Santos, superintendente conforme previsão na sua lei de 

criação. 

Desde que entrou em atividade, além das funções descritas acima, também foi 

empregado guardas municipais no policiamento preventivo dos logradouros 

públicos, não sem controvérsias - em boa parte sanadas pela a promulgação da lei 

federal 13.022, de 08 de agosto de 2014, que instituiu normas gerais para as 

Guardas Civis Municipais, tratando a sua atuação de modo concorrente com as 

Polícias Militares. Esta lei trouxe algumas inovações para as guardas municipais. 

Sobretudo considerando o ponto de vista da interpretação do dispositivo 

constitucional referente às guardas municipais. Impacta principalmente naquelas já 

existentes, concedendo, no entanto, prazo de dois anos para adaptação. Não se 

pode deixar de mencionar, no entanto, que existe desde 2002, uma Proposta de 

Emenda à Constituição nº 534 (PEC 534)1, que altera o parágrafo 8º do artigo 144, 

da CF/88, atribuindo a proteção das populações dos respectivos municípios às suas 

guardas municipais. As diretrizes da lei 13.022/2014, por fim, foram pensadas em 

conformidade com os direitos fundamentais de primeira geração 2 , no que diz 

respeito à proteção aos direitos civis.  

Ressalta-se ainda que esta Lei Federal nº 13.022, foi resultado do o processo 

histórico evolutivo das guardas municipais durante as últimas décadas acerca da 

constitucionalidade e da legalidade da atuação policial das guardas municipais, 

dando-lhes uma nova roupagem que garantiu a estas o poder de polícia 
                                                           
1
 Sobre a PEC 534, enriquece o debate a opinião dos profissionais diretamente afetados por suas propostas. No 

blog  “Abordagem Policial: diálogos sobre Segurança Pública”: “é ótimo que as Guardas Municipais auxiliem e 
atuem na segurança pública brasileira. As pessoas não se importam com o nome ou de qual instância 
governamental faz parte a instituição que evita que elas sejam vítimas de crimes ... a proposta ratifica uma 
prática vigente, que é a atuação das GM’s em ocorrências envolvendo delitos distintos do dano ao patrimônio 
municipal”. Danilo Ferreira – Autor, editor e fundador do Abordagem Policial, é tenente da Policia Militar da Bahia 
e associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Graduado em Filosofia e porta-voz da Law Enforcement 
Against Prohibition (LEAP) no Brasil. Também escreve no portal www.globalvoices.org e em outros espaços na 
internet e sua opinião pode ser tomada como representativa da classe, de certa maneira. 
2
 A doutrina se divide quanto à nomenclatura desses direitos fundamentais, chamam de: “ondas de direitos...”; 

“gerações de direitos...”; e ainda “ direitos fundamentais de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª dimensão. Nesse sentido, anota 
Lenza (2015): “os direitos humanos da 1.ª dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um 
Estado de Direito e, nesse contexto, o respeito às liberdades individuais, em uma verdadeira perspectiva de 
absenteísmo estatal” (p. 1626). E os de terceira geração, quanto aos direitos considerados coletivamente, por 
exemplo, o direito à paz pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. “os direitos da 3.ª dimensão 
são direitos transindividuais, isto é, direitos que vão além dos interesses do indivíduo; pois são concernentes à 
proteção do gênero humano, com altíssimo teor de humanismo e universalidade”. (Ibidem). 

http://www.globalvoices.org/
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administrativa, o patrulhamento preventivo e ostensivo, esse último, entretanto, era 

de exclusividade da Polícia Militar, assim determinado pelo Decreto nº 88.777 de 

1983. Embora esses preceitos não estejam de forma explícita, estão implícitos ou 

subentendidos em diversos dispositivos. 

A lei em comento traz no seu artigo 3º, um rol de princípios basilares da 

atuação das guardas municipais, são eles: I – proteção dos direitos humanos 

fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II – preservação 

da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III – patrulhamento 

preventivo; IV – compromisso com a evolução social da comunidade; e V – uso 

progressivo da força. 

Dentre as competências específicas trazida no bojo do artigo 5º, decorrentes 

dos princípios acima elencados, estão: o inciso II, “prevenir e inibir, pela presença e 

vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais 

que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais”. Neste dispositivo a 

lei garante de forma implícita o poder de polícia administrativa. Nos incisos III, XIII e 

XIV deixa clara a possibilidade de atuar ostensivamente. Inciso III - atuar, preventiva 

e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da 

população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Costa (2015) 

afirma que “indubitavelmente [a lei] dá de modo permanente a responsabilidade à 

GCM para proceder o ‘policiamento ostensivo’, que embora não dito com estas 

palavras repassa este entendimento”. No inciso XIII - garantir o atendimento de 

ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se 

com elas; e XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o 

autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que 

necessário. 

A lei 13.022/2014 determinou também que a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) destinará linha telefônica de número 153 aos Municípios 

que possuam guarda municipal para uso exclusivo desta. Imprimindo mais uma vez 

caráter ostensivo, pois no momento que o guarda municipal receber ligação 

informando acerca de determinado fato delituoso, pedindo resposta útil para aquela 

chamada, ele fazer o deslocamento para averiguação sob fundada suspeita; fazer 

acompanhamento de pessoa em situação de flagrante delito, por exemplo, é atuar 



13 
 

de forma ostensiva. Tratou, ainda, a lei, no parágrafo único do artigo 5º, sobre o 

possível choque de competências com outras forças policiais, deixando claro que 

quando presente qualquer outro órgão policial competente, do Estado ou da União, a 

atuação da Guarda Municipal se restringe apenas a prestar apoio. Noutras palavras, 

a sua atuação é subsidiária. Parece claro que a Guarda Municipal é uma força 

auxiliar ou complementar de segurança pública, pois, “em face do contexto social 

dado e das evidências encontradas, aclara-se que sozinha, a Polícia Militar não é 

capaz de produzir a ordem social desejada. (COSTA, 2015, p. 29). 

Embora seja notória a participação efetiva das guardas municipais na manutenção 

da ordem pública, entendimento diverso aponta no sentido de haver usurpação de 

função, como afirma Mauriti de Campos Lima (2015): 

as atribuições das Guardas Municipais estão limitadas à proteção 
dos bens de uso especial, e não aos de uso comum, como as ruas, 
parques, praças e etc. No entanto, se passarem a exercerem a 
proteção preventiva destes locais, haverá uma ampla usurpação das 
atribuições da Polícia Militar, terminantemente contidas na 
Constituição Federal em seu art. 144, §5º que são as funções de 
polícia ostensivo e de preservação da ordem pública. 

 

Para se adaptar aos ditames da Lei geral das Guardas Municipais, o município 

de Salvador editou a Lei Municipal nº 9.070 de 04 de julho de 2016 e o Decreto de 

regulamentação desta, nº 27.731 de 28 de setembro de 2016, dando à Guarda Civil 

Municipal de Salvador (GCMS) duas linhas de atuação: uma, seus agentes atuando 

na prevenção à violência, proteção e valorização do cidadão, e, a outra na proteção 

patrimonial dos bens, serviços e instalações do Poder Público Municipal. 

A Guarda Civil Municipal de Salvador é uma instituição nova, existindo a pouco 

mais de oito anos. Apesar disso já tem uma atuação significativa na colaboração 

com a segurança pública do Município, seguindo o modelo de outras guardas 

municipais mais antigas no Brasil, que têm atuação na segurança pública bastante 

evoluída. A população ainda não se acostumou com esses novos agentes públicos 

encarregados de manter a ordem e a paz pública. E por desconhecer, talvez, suas 

competências acabam criticando-os por suas ações, muitas vezes classificadas pela 

mídia como truculentas e abusivas de direitos. 
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Quem atua com poder de polícia; discricionariedade; e uso diferenciado da 

força está propenso a cometer abuso de autoridade. E desta se depreende, 

principalmente, duas consequências que ferem o bem jurídico tutelado pelo nosso 

ordenamento jurídico. A primeira atinge o Estado – visto por Habib (2016) como 

sujeito passivo mediato. Tanto a lisura dos serviços prestados, quanto o erário o 

Estado, podem ser atingidos, uma vez que a Constituição Federal dispõe no artigo 

37, § 6º, que as pessoas jurídicas de Direito Público respondem pelos danos 

causados a terceiros por ação ou omissão de seus funcionários. A segunda, que 

atinge os indivíduos de modo em geral - a vítima, chamada por Habibi (idem) de 

sujeito passivo imediato, direto e eventual – contra quem é causada um dano 

passível de reparação. 

Além dessas, parece haver uma terceira consequência, aquela que atinge o 

próprio agente púbico, seja a sua própria pessoa, seja este mais seus familiares. No 

entanto deve-se esclarecer que este só será responsabilizado se verificado dolo ou 

culpa na execução do ato. Entretanto, vale ressaltar, as críticas quanto a preparação 

desses agentes públicos para lidar com o bem jurídico, protegido pelo Estado, que 

sofrem as ações de polícia.  

Vale salientar, desde logo, que os grupos e grupamentos de atuações 

especializadas da GCMS, apesar terem sido criados anteriores à Lei Federal nº 

13.022 de 2014 e a Lei Municipal nº 9.070 de 2016, não houve alterações quanto as 

suas atribuições, visto que são compatíveis com os ditames da lei geral posterior.  

 

2.2 SUBDIVISÕES DA GCMS 

 

Com o intuito de prestar à população de Salvador um serviço mais qualificado 

foi criado dentro da estrutura da Guarda Civil Municipal, grupos e grupamentos com 

atribuições específicas a serem desenvolvidas para melhor atender aqueles que 

precisam acessar aos bens, serviços e instalações, bem como terem seus direitos 

preservados, inclusive o de ir e vir.  

O Grupo de Operações Especiais - GOE, criado através do Decreto nº 22.008, 

de 15 de agosto de 2011. Tendo como atribuições:  
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I - atuação em situações de perturbação da ordem pública visando 
preservar o funcionamento dos órgãos e o patrimônio público 
municipal; II - apoiar a Assistência Militar como força complementar, 
na forma da legislação; III - apoiar as ações de ordem pública de 
grandes eventos realizados ou apoiados pelo Município de Salvador; 
IV - participar de operações de reintegração de posse ao Município 
de Salvador, quando determinado pelo Poder Judiciário; V - participar 
de ações de defesa civil quando solicitado pelo órgão competente e 
autorizado pelo Inspetor Geral; VI - desenvolver operações especiais 
no âmbito da competência da Guarda Civil Municipal; VII - 
desempenhar outras atividades específicas da Guarda Civil 
Municipal, conforme determinação do Inspetor Geral. (Atualizações 
feitas pelo autor). 

 

Criado por meio do Decreto nº 24.264 de 17 de setembro de 2013. E alterado 

Decreto nº 24.420 de 05 de novembro do mesmo ano, o Grupamento de Rondas da 

Capital – RONDAC têm as seguintes atribuições:  

I - Cobrir os serviços de emergências da Guarda Municipal, sendo a 
ferramenta de aplicabilidade imediata; II - Executar as ordens de 
serviços provenientes dos órgãos federais, estaduais e municipais 
que os solicitem; III - Auxiliar a Superintendência de Transito e 
Transporte de Salvador – TRANSALVADOR na fluidez do trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais, bem como no desenvolvimento 
da circulação e da segurança de ciclistas; IV - Realizar escoltas e 
batedor conforme determinação do Inspetor Geral; V - Colaborar, na 
ausência do agente competente, na disciplina do trânsito de forma a 
atender ao cidadão com prioridade; VI - Servir de apoio e fiscalização 
dos postos de serviços patrimoniais da Guarda Municipal de 
Salvador; VII - Realizar rondas de segurança nas praças, 
logradouros e parques do Município; VIII - Atuar em apoio aos 
demais órgãos do Município, garantindo- lhes a execução de seus 
serviços; IX - Ser o pronto atendimento da Guarda Municipal de 
Salvador em situações de crise ou da normalidade; X - Reforçar as 
atividades ordinárias e extraordinárias da Guarda Municipal de 
Salvador, bem como os eventos adversos de nossa Capital; XI - 
Apoiar as operações de Defesa Civil, sobre tudo por situações de 
crise e/ou calamidades. Atualizações feitas pelo autor. 

 

O Grupo de Apoio ao Turista – GAT, criado por meio do Decreto nº 26.348 de 

agosto de 2015, tem como atribuições: 

I - auxiliar os turistas nacionais e estrangeiros em visita ao patrimônio 
público do Município; II - realizar ações preventivas de segurança 
nos pontos turísticos do Município do Salvador; III - coibir atos de 
vandalismo e depredações de monumentos públicos e dos pontos 
turísticos; IV - apoiar órgãos do Município na promoção do turismo 
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sustentável com ações que visem à proteção e preservação do 
patrimônio histórico, artísticos, turísticos e paisagísticos do Município.  

 

O Grupamento Especial de Proteção Ambiental - GEPA tem como atribuições a 

fiscalização das áreas de proteção ambiental do município de Salvador, também 

atua capturando, quando solicitado, ou quando se depara com animais silvestres 

fora dos seus habitats naturais. Além disso, presta apoio a outros órgãos do 

Município e desempenha outras atividades específica da Guarda Civil Municipal, 

conforme determinação da Gerência de Operações.  Vale ressaltar que, embora o 

grupamento exista efetivamente, (pois há um efetivo empregado, alojamento próprio, 

viaturas adaptadas, materiais específicos para desempenho das funções, etc.), 

formalmente ainda carece de criação, pelo fato de seu decreto de criação ainda não 

ter sido publicado no Diário Oficial do Município.  

A GCMS é atualmente uma instituição que tanto zela do patrimônio público 

municipal de forma geral, quer seja prédios, praças, parques, jardins, patrimônio 

imaterial, histórico, artístico e cultural. Bem como está inserida na Segurança 

Pública, por fazer policiamento preventivo e ostensivo nos logradouros públicos 

municipal, além de prestar apoio a outros órgãos do Município. 

Consequências dessa atuação com o poder de polícia e as prerrogativas 

inerentes à administração pública que tornou o cotidiano da GCMS, verdadeira 

polícia municipal, com atuação precipuamente preventiva. Mas sem deixar de ser 

também ostensiva, seguindo os modelos de outras guardas municipais mais antigas 

no Brasil. Após sua criação, não demorou muito para mídia noticiar ocorrências de 

abusos de autoridade praticados por guardas municipais em Salvador, e, é sobre 

essa sistemática de abuso de autoridade que nos ocupamos nos capítulos que se 

seguem. 
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3 O ABUSO DE AUTORIDADE NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 

BRASILEIRAS 

 

Em que pese as discussões aventadas acima sobre a competência da Guardas 

Civil Municipal de Salvador, em consonância com o que vêm acontecendo com 

outras guardas municipais, no que diz respeito ao conjunto de atribuições 

desempenhadas por estas, afora os excessos, que passaremos estudar neste 

capítulo, tem sido aceito por parte da doutrina e pelo Judiciário, ações de polícia 

característicos de segurança pública, como atos legítimos. 

E como o abuso de autoridade ocorre numa “zona cinzenta”, onde há uma linha 

tênue entre o que é legitimo e o ilegítimo, os delitos de abuso de autoridade situam-

se justamente na zona de colisão entre o respeito aos direitos individuais e o 

interesse público na preservação de bens coletivos, como a segurança pública. 

Investigar os contornos desta zona de colisão é o escopo deste capítulo. 

 

3.1 ABUSO DE AUTORIDADE NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

O abuso de autoridade tratado neste trabalho diz respeito àquele voltado para 

a atividade policial ostensiva, preventiva e de vigilância exercida por guardas civis 

municipal de Salvador. Considera-se, portanto, para efeitos de análise, a atuação do 

guarda civil municipal quando este está atuando na prevenção à violência, na 

proteção e valorização do cidadão; bem como na proteção patrimonial dos bens, 

serviços e instalações do poder público municipal.  

Para estudar sobre o abuso de autoridade praticado por agente público, é 

necessário fazer, primeiramente, uma síntese do processo histórico dos direitos 

humanos, sobretudo no Brasil. Pois é da noção de direitos humanos que nascem as 

garantias e direitos fundamentais insculpidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), de onde atualmente parte toda normatividade 

da conduta dos cidadãos em geral e, especialmente, dos agentes de segurança 

pública no estado brasileiro. 
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A discussão sobre direitos humanos passou ter maior relevância após a 

Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido mais tarde como, destaca Piovesan 

(2006), “a chamada concepção contemporânea de direitos humanos [...], surgindo, a 

partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos 

durante o nazismo”. (p.6). Acrescenta Lenza (2015) que nesse período, a marca dos 

textos constitucionais contemporâneos é o “respeito à promoção da dignidade 

humana e dos direitos fundamentais, [...] além de realçar seus valores 

(especialmente após a Segunda Guerra Mundial)” (p. 120).  

A história atual dos direitos humanos iniciou-se em 1948, com o advento da 

“Declaração universal dos direitos humanos, Adotada e proclamada pela resolução 

217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948”, 

também conhecida simplesmente por Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Outro marco importante se deu em 1969, com a “Convenção americana sobre 

direitos humanos, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos”, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969” – também 

conhecida por Pacto da Costa Rica, ou Pacto de São José da Costa Rica. Em 1984, 

a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes assoma-se ao corpus da dignidade humana. 

 O atraso do Brasil na promulgação destas legislações, no entanto, é marcante: 

estas normas relevantes de direitos humanos internacionais só passaram a ser 

ratificadas pelo Brasil após a ditadura militar, no que Piovesan (2006) destaca como 

processo de redemocratização. 

Ainda com Piovesan temos a história completa: 

a partir da Carta de 1988 foram ratificados pelo Brasil: a) a 
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de 
julho de 1989; b) a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 28 de setembro de 1989; c) 
a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 
1990; d) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 24 
de janeiro de 1992; e) o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, em 24 de janeiro de 1992; f) a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25 de setembro de 
1992; g) a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher, em 27 de novembro de 1995; 
h) o Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da Pena 
de Morte, em 13 de agosto de 1996; i) o Protocolo à Convenção 
Americana referente aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
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(Protocolo de San Salvador), em 21 de agosto de 1996; j) o Estatuto 
de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, em 20 de junho de 
2002; k) o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de 
todas as formas de Discriminação contra a Mulher, em 28 de junho 
de 2002; e l) os dois Protocolos Facultativos à Convenção sobre os 
Direitos da Criança, referentes ao envolvimento de crianças em 
conflitos armados e à venda de crianças e prostituição e pornografia 
infantis, em 24 de janeiro de 2004. A estes avanços, soma-se o 
reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, em dezembro de 1998. (apud LENZA, 2015, p. 1051-
1052). 

 

A literatura mostra um avanço importante quando da inserção da prevalência 

dos direitos humanos entre os princípios essenciais que fundamentam o Estado 

brasileiro. Nesse prisma assevera Lenza (2015): “o princípio da dignidade da pessoa 

humana, fundamento da República Federativa do Brasil é princípio-matriz de todos 

os direitos fundamentais” (p.1637). E ainda lhe garante aplicação imediata às 

normas referente aos direitos e garantias fundamentais, conforme teor do artigo 5º3 

da CF/88. No mesmo sentido Oliveira (2007): “a Constituição de 1988 (CF/88) 

representa, no campo dos direitos humanos, o mais importante instrumento de 

promoção, proteção e defesa do cidadão” (p. 118).  

Contudo, parece, ainda, não haver uma efetivação satisfatória desses direitos, 

pois não raro se encontra na literatura textos denunciando a violência policial, 

Pandolfi (1999), “a violência policial enquanto tal não desapareceu, passando a ser 

usada sobretudo como instrumento de controle social e mais especificamente como 

instrumento de controle da criminalidade. [...] É um tipo de violência que afeta um 

grande número de pessoas”. (p. 130). 

Não obstante as dificuldades de implementação dos direitos humanos 

constitucionalmente assegurados, podemos concluir, entretanto, que o ordenamento 

jurídico brasileiro direciona o Estado para ser garantidor da preservação dos direitos 

humanos, inclusive punindo qualquer atentado contra os estes. 

 

 

                                                           
3
 CF/88, art. 5º § 1º - “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 
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3.2 ABUSO DE AUTORIDADE NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 

 

(neste trabalho o que se refere à polícia estende-se à guarda municipal por 

figurar-se como “polícia municipal”) 

O trabalho preventivo e ostensivo da polícia é voltado para a manutenção da 

ordem e da paz pública. A tropa dispõe, na execução de suas tarefas, de bastante 

autonomia de um percentual razoável de discricionariedade nas atividades de 

policiamento do dia-a-dia. E parece razoável estender à guarda municipal o termo 

polícia, uma vez que esta assume função de polícia municipal, dentro da atual 

regulamentação. 

A execução das atividades de policiamento preventivo e extensivo foram 

teorizados por Bittner (2003), segundo três modos distintos e complementares de 

execução: 

Uma das abordagens envolve as técnicas de negociação 
empregadas como meios de persuasão para assegurar a submissão. 
A segunda consiste em usar antecipadamente os meios coercitivos, 
tais como intimidação e ameaças, para obter a submissão. A terceira 
se vale da proeza física... 

...nenhum policial em campo evita completamente a barganha ou a 
intimidação, e nenhum se dá o direito de desprezar inteiramente a 
confiança na força física (p. 20). 

 

Ocorre que os agentes públicos só podem atuar investidos de poderes, 

conferidos a estes, pela administração pública. Ainda assim, esse poder deve ser 

sempre usado com moderação. Desta forma acrescenta Meirelles (2016) que, sendo 

o poder prerrogativa da autoridade, deve ser usado sem abuso. “Usar normalmente 

do poder é empregá-lo segundo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade 

do ato e as exigências do interesse público”. (p. 120). Caso o agente aja de forma 

contrária aos preceitos legais, portanto, fica sujeito a medidas corretivas. 

O abuso de autoridade está previsto na lei federal nº 4.898 de 1965. Este 

diploma tipifica nos artigos 3º e 4º os casos de abuso de autoridade. Segundo o 

texto legal, comete abuso de autoridade aquele que investido de prerrogativa pública 

ou exercendo função pública age além da sua competência conferida pela lei ou fora 

daquilo que a lei prevê para o desempenho da atuação do Poder Público. 
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Considera-se autoridade quem exerce cargo, emprego ou função pública; de 

natureza civil, ou militar; ainda que transitoriamente e sem remuneração. Aquele que 

incorre nos tipos relacionados ao abuso de autoridade sujeita-se às sanções 

administrativas, cíveis e penais. 

A finalidade da lei de abuso de autoridade é punir aquelas condutas ilícitas dos 

agentes do Estado que não estejam tipificadas no Código Penal ou em legislação 

extravagante diversa. Assim, evidencia-se seu caráter subsidiário. Nesse sentido, 

Gonçalves e Baltazar Junior (2016) complementam: 

A Lei de Abuso de Autoridade (LAA) foi concebida para incriminar os 
abusos genéricos ou inominados de autoridade, isto é, para abranger 
os fatos não previstos como crime no CP ou em leis especiais, tendo 
em conta que vários dos crimes funcionais, como o peculato, a 
corrupção, a concussão, os crimes de prefeitos ou aqueles previstos 
na Lei de Licitações podem consubstanciar-se em abuso — mau uso 
ou uso excessivo — da autoridade do funcionário público. São 
subsidiários em relação aos previstos no CP e em outras leis 
especiais que sejam caracterizados por abusos de autoridade do 
servidor, mas descritos de modo mais específico (p. 471). 

 

Dada a competência da Guarda Civil Municipal de Salvador, vista no capítulo 

anterior, os agentes acabam expondo-se às condutas abusivas previstas no artigo 

3º, alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “h” e “i”. E no artigo 4º, alíneas “a”, “b” e “h”: 

Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:  
a) à liberdade de locomoção; 
b) à inviolabilidade do domicílio; 
d) à liberdade de consciência e de crença; 
e) ao livre exercício do culto religioso; 
... 
h) ao direito de reunião; 
i) à incolumidade física do indivíduo. 
... 
Art. 4º. Constitui também abuso de autoridade: 
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem 
as formalidades legais ou com abuso de poder;  
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a 
constrangimento não autorizado em lei; 
... 
 
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou 
jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem 
competência legal. 
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Os crimes previstos na Lei nº 4.898/1965 têm forma livre e compreende tanto 

uma ação quanto uma omissão. “Embora o mais comum seja a prática comissiva, 

tem-se que o abuso de autoridade pode ocorrer, também, por omissão da 

autoridade, sempre que exista o dever de atuar diante do abuso de terceiro” 

(GONÇALVES e BALTAZAR JUNIOR, 2016, p. 473). No entanto é indispensável 

que haja conduta dolosa, com o “especial estado de ânimo de agir com o fim de 

abusar, ou seja, de utilizar com excesso ou de forma desviada a autoridade 

concedida ao servidor” (Idem, ib.). Carvalho Filho (2014) aponta ainda que há duas 

formas de abuso: uma por excesso de poder, que ocorre quando o agente atua para 

além de sua competência; e por desvio de poder, que é quando o agente distancia-

se do interesse público. Desta forma, o excesso de poder:  

é a forma de abuso própria da atuação do agente fora dos limites de 
sua competência administrativa. Nesse caso, ou o agente invade 
atribuições cometidas a outro agente, ou se arroga o exercício de 
atividades que a lei não lhe conferiu. (Idem, p. 48-49).  

 

A hipótese está disciplinada na alínea “h” do artigo 4º, da Lei de Abuso de 

Autoridade tem muita relevância jurídica e doutrinária quanto à competência das 

Guardas Municipais. Antes da Lei nº 13.022 de 2014 houve muito ajuizamento de 

ações por abuso de autoridade cometido por guardas municipais, principalmente no 

Estado de São Paulo. A maior parte desta ações se deu quando em razão de 

prisões fundamentadas no argumento da “fundada suspeita”.  

Vale ressaltar ainda a possibilidade dos agentes municipais incorrerem em 

abuso de autoridade pelo simples fato de utilizar conceitos, regras, funções que são 

consideradas exclusivas das Polícias Militares, delimitados pelo Decreto presidencial 

nº 88.777/1983. Por exemplo, no artigo 2º, item 27, que conceitua policiamento 

ostensivo, define a atuação como “ação policial, exclusiva das policias militares em 

cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de 

relance, quer pela farda quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a 

manutenção da ordem pública”. 

As ações concretas da GCMS que são mais propensas a ocorrem abusos de 

autoridade, em rol exemplificativo, se dão: a) em apoio ao órgão de trânsito do 

Município, quando ao se deparar com pessoas em situação delituosa procede com a 
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prisão e condução do detido a autoridade competente; b) durante o patrulhamento 

preventivo nos logradouros públicos, onde pode ocorrer a prisão de pessoas 

mediante flagrante delito. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça - STJ tem 

admitido sua legitimidade. Vejamos:  

Recurso ordinário em habeas corpus. embriaguez ao volante (artigo 
306 do código de trânsito brasileiro). alegada nulidade do auto de 
prisão. flagrante realizado por guardas municipais. possibilidade. 
inteligência do artigo 301 do código de processo penal. mácula 
inexistente. 
Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer 
pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela 
qual não há qualquer óbice à realização do referido procedimento por 
guardas municipais, sendo certo, ainda, que a lei processual penal, 
em momento algum, exige que policiais civis ou militares sejam 
acionados para que dêem suporte ou apoio a quem esteja efetuando 
a prisão, como aventado na impetração. Precedentes. (STJ RHC 
45173 SP, Relator Min. Jorge Mussi, 5.ª turma, julgado em 
06/05/2014, DJe de 14/05/2014).  

 

c) em decorrência de busca pessoal e domiciliar, sob suspeita fundamentada, o 

STJ também já se pronunciou:  

Penal. Processo penal. Habeas corpus. arts. 33, caput, da lei 
11.343/06 e 16, parágrafo único, iv, da lei 10.826/03. Busca 
domiciliar e pessoal. Alegação de ilicitude na efetivação prisão. 
Inocorrência. Tráfico ilícito de entorpecentes. Delito permanente.  
Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de 
natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a 
busca domiciliar e pessoal que culminou com prisão do paciente, 
mantendo em depósito drogas e na posse de arma de fogo, não 
constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante 
delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso xi, da constituição 
federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no 
domicílio alheio (precedentes). (HC 126556 / SP, RELATOR MIN. 
FELIX FISCHER, 5.ª TURMA, JULGADO EM 29/10/2009, DJE 
01/02/2010). 
 

 
Mas o debate não está encerrado. Há no Supremo Tribunal Federal uma ação 

direta de inconstitucionalidade (ADIN), questionando a constitucionalidade da Lei nº 

13.022 de 2014, quanto ao eventual conflito de competência entre as Policias 

Militares e as Guardas Civis Municipais por estarem inseridos na Segurança Pública, 

de modo a realizarem policiamento preventivo e ostensivo. 
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Cumpre observar que a Guarda Municipal de Salvador foi autorizada a portar 

arma de fogo em 30, de janeiro de 2014.  Naquela oportunidade, o porte funcional 

de arma de fogo foi autorizado para noventa e seis guardas. Conforme foi publicado 

no Diário Oficial do Município de Salvador nº 6029, de 31 de janeiro de 2014. 

Passando a partir de então, aprimorar o serviço ostensivo, desenvolvendo 

determinadas atividades operacionais.  

Além do Superior Tribunal de Justiça outros tribunais vêm decidindo no sentido 

de afastar o abuso de autoridade na atuação de guardas municipais quando estes 

efetuam prisões em flagrante delito; mediante fundada suspeita; ou apenas por 

atuarem como agentes de segurança pública. Neste sentido colaciona-se julgado do 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TER-SP). No caso trazido, guardas 

municipais faziam a segurança em logradouro público, inclusive intervindo no 

trânsito, durante a realização de trabalhos de colação de adesivos em veículos, 

oriundos da campanha de um candidato: 

Ementa: recursos eleitorais. Ação de investigação judicial. Conduta 
vedada. Propaganda irregular. Abuso de poder político e de 
autoridade. Sentença de procedência. 
1. Ação de investigação judicial com fundamento no artigo 73, i e iii, 
da Lei nº 9.504/97 c/c art. 22, xiv da LC 64/90. 2. Evento 
denominado "adesivaço". Colocação de adesivos em mais de 2.000 
veículos. Tendas. Desvio de trânsito. 3. Alegação de gastos 
irregulares, uso de bem e de servidores públicos. 4. Evento que 
ocorreu em período permitido pela legislação eleitoral. Art. 1º da 
resolução nº 23.370/2012. 5. Presença da guarda municipal dentro 
de suas atribuições constitucionais. Segurança pública. Ordem e 
incolumidade das pessoas. 6. Notas fiscais e testemunhos. 
Ausência de prova de atos abusivo. Matéria afeta à prestação de 
contas em fase de julgamento. 7. Provimento dos recursos. 
Improcedência. (TRE-SP 14/12/2015 - Pág. 25 - Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo). 

 

Bem como no Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgando um 

recurso de Apelação: 

Responsabilidade civil. Encaminhamento dos suspeitos de desvio de 
bens públicos para prestar depoimento na delegacia de polícia. 
Abuso de autoridade não evidenciado. Dano moral não configurado. 
Nulidade da sentença não verificada. Cerceamento de defesa 
inexistente.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11270446/artigo-73-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11270419/inciso-i-do-artigo-73-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11270348/inciso-iii-do-artigo-73-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103367/lei-eleitoral-lei-9504-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300880/artigo-22-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300299/inciso-xiv-do-artigo-22-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103970/lei-de-inelegibilidade-lei-complementar-64-90
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/106221116/tre-sp-14-12-2015-pg-25
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/106221116/tre-sp-14-12-2015-pg-25
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No caso em exame, a responsabilidade civil do Estado, é objetiva, 
conforme disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, 
devendo ser examinados os fatos, o nexo de causalidade e o dano. 
O encaminhamento dos suspeitos de desvio de bens públicos, após 
abordagem da guarda municipal durante atividade suspeita praticada 
pelos autores e denunciada por cidadã devidamente identificada, não 
configura abuso de autoridade, na ausência de qualquer elemento 
capaz de afastar a acusação naquele momento. Ausente ilícito, não 
procede o pleito indenizatório contra o ente público. Apelação não 
provida. (TJ-RS - AC: 70050548858 RS, Relator: Marcelo Cezar 
Muller, Data de Julgamento: 13/12/2012, Décima Câmara Cível, Data 
de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/02/2013). 

 

Neste últimos julgados vemos surgir a figura do desvio de poder, que consiste 

na modalidade de abuso onde a ação do agente intenta fim diverso daquele 

permitido pela lei. Assim desvia-se de seu poder e pratica conduta ilegítima 

(CARVALHO FILHO, 2014). É um vício também denominado de desvio de 

finalidade, mas que não se deixa confundir com o abuso de autoridade. 

 

3.3 RELEVÂNCIA DO PODER DE POLÍCIA E A DISCRICIONARIEDADE NA 

ATIVIDADE DA GCMS 

 

Oriundos do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o 

poder de polícia, insculpido no artigo 78, do Código Tributário Nacional, funciona 

como freio ao exercício ilimitado dos direitos individuais. Noutras palavras, a 

administração pública dispõe de um poder de polícia que serve para regular ou 

limitar o exercício do interesse individual, submetendo este ao interesse geral. 

Inclusive o próprio agente do Estado, tem seu interesse limitado no seu exercício do 

poder de polícia. 

O poder de polícia pode ser definido como “a prerrogativa de Direito público 

que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da 

liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade”. (CARVALHO 

FILHO, 2014, p.77). Acrescenta Di Pietro (2014): “Pelo conceito moderno, adotado 

no direito brasileiro, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar 

o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público”. (p. 124). Já 

Moreira Neto acrescenta que “há três sistemas de limites ao exercício da 
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discricionariedade no poder de polícia, em especial o de segurança pública, ou seja, 

os sistemas que decorram dos princípios da legalidade, da realidade e da 

razoabilidade” (apud LAZARINNI, p. 33). Sustenta ainda que, “enquanto limite, a 

realidade também resulta óbvia, pois o mediano bom senso pode detectar a 

inconsistência da atuação policial se não se manifestam como reais ou realizáveis 

os motivos e objetos considerados, respectivamente, como fundamentos e 

resultados visados" (idem. p. 84)  

O desempenho da atividade de policiamento ostensivo ou preventivo lida 

incessantemente com os direitos da pessoa humana, e nessa seara é possível 

ocorrer violação. Para Pinheiro (1997) as violações de direitos humanos cometidas 

pelos órgãos policiais ocorrem com maior frequência nos atos decorrentes da prisão, 

detenção, interrogatório e uso da força. A rotulação de pessoas por determinadas 

características sociais, raciais e etc. podem influenciar na ocorrência de abuso, de 

acordo com o ordenamento jurídico pátrio: 

não é muito difícil, então, confundir-se o criminoso com o inimigo e o 
meio onde ele atua ou habita como um terreno de operações, daí o 
combate a criminalidade. Tudo isso dificulta, no âmbito de uma 
instituição, pensar-se em uma ideologia de direitos humanos ou em 
uma atuação policial dentro de um quadro de direitos fundamentais 
estabelecidos na Constituição.  (OLIVEIRA, 2007, p. 40). 

 

Ao lado do poder de polícia, a discricionariedade é elemento fundamental na 

atividade policial: 

A discricionariedade no exercício do poder de polícia significa que a 
administração, quanto aos atos a ele relacionados, regra geral, 
dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a 
oportunidade e conveniência de sua prática, estabelecer o motivo e 
escolher, dentro dos limites legais, seu conteúdo. A finalidade de 
todo ato de polícia – como a finalidade de qualquer ato administrativo 
– é requisito sempre vinculado e traduz-se na proteção do interesse 
da coletividade. (ALEXANDRINO, 2013, p. 250). 

 
 

No entanto, permeia entre os dispositivos legais que regulam as atividades de 

policiamento, uma formulação inadequadas ou imprecisas de conceitos doutrinários, 

uma “penumbra” que produz conseguintemente uma insegurança jurídica, capaz de 

levar o policial ao campo da omissão, ou do abuso de poder. Dar-se-ia a omissão 

devido à insegurança jurídica quanto ao tipo de intervenção a ser tomada e a 
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possível responsabilização penal, civil ou disciplinar. Neste sentido Alexandrino 

(2013) registra que a doutrina administrativa majoritária entende que não só quando 

a lei expressamente confere a Administração Pública o poder de decidir à luz da 

oportunidade e conveniência, características da discricionariedade, mas também 

quando a lei traz apenas um rol de situações hipotéticas sobre as quais enseja a 

prática do ato administrativo. 

Portanto, segundo a corrente hoje dominante em nossa doutrina, 
existe discricionariedade:  
[...]. b) quando a lei emprega conceitos jurídicos indeterminados na 
descrição do motivo determinante da prática de um ato administrativo 
e, no caso concreto, a administração se depara com uma situação 
em que não existe possibilidade de afirmar, com certeza, se o fato 
está ou não abrangido pelo conteúdo da norma; nessas situações, a 
administração, conforme o juízo privativo de oportunidade e 
conveniência administrativas, tendo em conta o interesse público, 
decidirá se considera, ou não, que o fato está enquadrado no 
conteúdo do conceito indeterminado empregado no descritor da 
hipótese normativa e, conforme essa decisão praticará, ou não, o ato 
previsto no comando legal. (idem, p. 219). 

 

Outro fator que causa desestabilização na condução da atividade policial é a 

paulatina mitigação do tradicional respeito à autoridade policial, conforme aponta 

Bittner (2003). Sobretudo entre os jovens, que não raramente, enfrentam a polícia 

sem qualquer justo motivo. Isso deixa o policial numa situação difícil, que abre 

espaço para o cometimento de abusos de autoridade.   

Ao mesmo tempo em que o poder de policia limita direitos, também assegura 

direitos. Pois a manutenção da ordem pública é fundamental para que não ocorra 

violação dos direitos individuais e coletivos. Contudo, para que não ocorram abusos, 

os atos de polícia devem ser sempre pautados pelos princípios da legalidade, 

razoabilidade, proporcionalidade e do interesse público. 

 

3.4 CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE X DESACATO, RESISTÊNCIA E 

DESOBEDIÊNCIA 

 

O crime de desacato, artigo 331 do Código Penal Brasileiro (CPB), ocorre 

quando o particular direciona a servidor público no exercício da função ou em razão 
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dela palavras ou gestos injuriosos, difamatórios, ou caluniosos que atinjam sua 

honra, humilhando-o ou menosprezando-o.  A conduta típica, segundo Grego (2011) 

portanto, deve ser dirigida ao funcionário, tendo como alvo a função exercida, 

atingindo, portanto, a administração pública. Mas, ainda segundo o autor, é bom 

observar que a mera ofensa ao servidor que não atinja a função até pode constituir 

figura típica, mas não a de desacato. 

A atualidade deste tipo penal, no entanto, é posta em cheque.  Há uma decisão 

recente (15/12/2016) nos autos do Recurso Especial 1640084, onde a 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça afasta o artigo 331 do Código Penal, entendendo que 

este fere o art. 13 do Pacto de San José da Costa Rica. Neste passo, vale lembrar 

que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Recurso Extraordinário 

466.343/SP, que os tratados de direitos humanos, ratificados pelo país, têm força 

supralegal, ou seja, a lei antagônica às normas emanadas de tratados internacionais 

sobre direitos humanos é destituída de validade caso o tratado tenha sido 

referendado pelo rito de emenda constitucional.  

Reforçando esta ideia, é interessante perceber que o caso trata-se de controle 

difuso de constitucionalidade, conforme item “7” da decisão do Recurso Especial ora 

comentado:  

7. A adequação das normas legais aos tratados e convenções 
internacionais adotados pelo Direito Pátrio configura controle de 
constitucionalidade, o qual, no caso concreto, por não se cuidar de 
convenção votada sob regime de emenda constitucional, não invade 
a seara do controle de constitucionalidade e pode ser feito de forma 
difusa, até mesmo em sede de recurso especial. (Recurso Especial 
nº 1640084 STJ) 

 

Porém tal decisão não significa que o artigo 331 do Código Penal tenha sua 

eficácia jurídica suspensa. Segundo Lenza (2015) “o sistema de controle de 

constitucionalidade no Brasil é jurisdicional misto, tanto difuso como concentrado. No 

controle difuso, a arguição de inconstitucionalidade se dá de modo incidental, 

constituindo questão prejudicial”.(p.475). Portanto “a declaração de 

inconstitucionalidade, na via indireta não anula a lei nem a revoga; teoricamente, a 

lei continua em vigor, eficaz e aplicável, ate que o Senado Federal suspenda a sua 

executividade” (SILVA, 2005, p. 53). 
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Outros tipos penais são semelhantes ao desacato, mas com estes não se 

confundem. A resistência, artigo 329 do Código Penal, ocorre quando o indivíduo 

opõe-se a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário 

competente ou a terceiro que lhe esteja prestando auxílio.  

a violência deverá ser aquela dirigida contra a pessoa do funcionário 
competente para executar o ato legal, ou mesmo contra quem lhe 
esteja prestando auxilio. Importa em vias de fato, lesões corporais, 
podendo ate mesmo chegar à prática do delito de homicídio. E a 
ameaça [...] deverá ter alguma gravidade possibilitando abalar 
emocionalmente um homem normal. (GRECO, 2011, p. 929). 
 

 A desobediência, artigo 330 do CPB, ocorre toda vez que alguém desobedecer 

à ordem legal de funcionário público competente. “A ordem deve ser formal e 

materialmente legal, [...] bem como o funcionário público que determinou deve ter 

atribuições legais para tanto, pois, caso contrário, a resistência do sujeito em 

obedecê-la não se configurará no delito em estudo”. (GRECO, 2011, p. 933). 

Estes três crimes têm estreita ligação com o crime de abuso de autoridade. 

Uma vez que se falte qualquer requisito da tipificação desses crimes - seja a 

competência do agente público, o ato legal, ordem legal, ou se no caso do art. 331 

não atingir a administração pública, ou no, 329 não ocorrer violência ou ameaça ao 

funcionário público e no caso do art. 330 a ordem ser perceptível - fatalmente 

ocorrerá o abuso, pois o dano, em regra, já ocorreu em desfavor daquele que sofreu 

a ação do Estado. 

Um caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é amostral para nos ajudar a 

compreender o fenômeno em estudo. Julgando recurso de réu que acusado da 

prática dos três tipos descritos, no caso decorrentes de uma mesma ação da Guarda 

Municipal da capital do Estado, absolveu-o, pois foi verificada a falta de elementos 

que tipificaria a conduta. 

Apelação. Crimes de resistência (art. 329, cp), desobediência (art. 
330, cp) e desacato (art. 331, cp) em concurso material (art. 69, cp). 
Recurso defensivo no qual se requer a absolvição fulcro no art. 386, 
vi do cpp, argumentando-se: a) ser atípica a conduta do réu quanto 
ao crime do artigo 329 do cp, considerando os abusos praticados 
pela pretensa vítima, o guarda municipal márcio andré teles, o qual 
dirigindo-se ao apelante com palavras de baixo calão, e extrapolando 
de suas funções, agiu com truculência empregando força física, ao 
aplicar-lhe uma gravata e algemá-lo, conduzindo-o à delegacia; b) 
que não houve a prática do crime do artigo 330 do cp, ante a 
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ilegalidade do ato praticado pelo guarda municipal márcio andré 
teles, ao abordar o recorrente de forma pejorativa e agressiva, e ao 
ser questionado sobre seu atuar, exigiu-lhe seus documentos 
pessoais e da moto que conduzia, e ante sua negativa em apresentá-
los, tirou as chaves do veículo, imobilizou-o e algemou-o, 
extrapolando de sua competência e, abusando de seu poder de 
polícia; c) que não ocorreu o crime de desacato, pois o réu apenas 
se defendeu de injusta agressão, ausente assim o dolo, por parte do 
recorrente, tendo em vista o comportamento narrado do guarda 
municipal nominado. Subsidiariamente pleiteia-se a redução da 
condenação. Recurso conhecido e provido.  
Em se tratando de Servidores Públicos, as Guardas Municipais foram 
regularmentadas recentemente pela Lei Federal nº 13.022, de 
08/08/2014, que disciplinou o parágrafo 8º da do artigo 144 da 
CRFB, a qual dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, 
sendo anteriormente criada no Município do Rio de Janeiro pela Lei 
Complementar Municipal nº 100, de 15/09/2009, esta estabelecendo 
as funções institucionais de seus servidores nos incisos I a XIV, do 
artigo 2º, dentre as quais cabe citar-se a do inciso IX, exercível por 
delegação da autoridade de trânsito, como agente desta (art. 280, § 
4º da Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997). [...]. No que tange ao 
delito de resistência, exige o tipo do artigo 329 do CP os elementos 
da violência (vis compulsiva), ou seja, a força empregada contra a 
pessoa ou a ameaça, sendo indispensável a exigência de prova 
inconteste de que o agente se opôs a realização do ato com violência 
e ameaça, e sem esta prova o crime não se define. In casu, não 
restou demonstrado à saciedade que o apelante exerceu violência 
em face do guarda municipal Marcio Andre Teles, e que teria iniciado 
luta corporal com o mesmo. [...]. Pelo que se depreende de toda a 
prova oral produzida, o guarda municipal Marcio André Teles teria 
ignorado vários preceitos de ética, enumerados no artigo 18 da Lei 
Complementar Municipal nº 100, de 15/10/2009, atuando de forma 
ríspida e imoderada, desrespeitando o ora apelante, alem de ter 
extrapolado dos meios necessários para o cumprimento do seu 
mister [...]. No respeitante ao delito de desobediência (art. 330 do 
Código Penal), em se tratando de referido crime, à toda evidência, a 
ordem deve ser legal, formal e materialmente (forma e conteúdo). 
Destarte, se a ordem é ilegal, inexiste o crime. Precedentes. [...] Na 
hipótese dos autos, cabe anotar que, os guardas municipais são 
servidores públicos autárquicos, não tendo competência para emitir 
ordem legal, vez que não são autoridades nos termos legais, de 
molde a exigir que os cidadãos lhes forneçam dados sobre sua 
própria identidade ou qualificação, isto porque, tal é função inerente 
as polícias judiciárias e de manutenção da ordem pública, privativa 
de determinados órgãos (Polícias Civis) ou corporações (Polícias 
Militares), consistindo a recusa de tais dados, na contravenção penal 
prevista no artigo 68 do Decreto-Lei 3688, de 03/10/1941. Tampouco, 
podem os guardas municipais, emitir ordens, como autoridades, na 
acepção estrita do termo, para que os cidadãos lhes entreguem seus 
documentos pessoais, carteira de habilitação e documentos de 
veículos, estes sem qualquer recibo, de modo a configurar a recusa a 
tal "ordem" os crimes de resistência (art. 329 do C.P.) e 
desobediência (artigo 330 do C. P.), tratando-se na hipótese de 
infração administrativa. Aplicação, in casu, do princípio da 
intervenção mínima. Precedentes do S.T.J. e S.T.M. [...]. Quanto a 
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prova da infração penal tipificada no artigo 331 do Código Penal 
(desacato), na hipótese dos autos, não evidenciou-se a prática da 
mesma pelo réu-apelante, uma vez que, além de não vislumbra-se 
na conduta do mesmo, desprestigio à funçao pública do guarda 
municipal, Márcio André Teles, pelo fato de o réu ter-lhe dito que não 
era polícia, e ter se negado a lhe fornecer documentos, [...]. APELO 
CONHECIDO e PROVIDO, para absolver o acusado dos crimes 
previstos nos artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal. (TJ-RJ 
- APL: 00065163820138190208 RJ 0006516-38.2013.8.19.0208, 
Relator: Des. Elizabete Alves de Aguiar, Data de Julgamento: 
15/01/2015, 8.ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2015).  

 

Vale ressaltar que quanto ao crime de desacato, caso a ofensa a servidor não 

atinja a Administração, portanto não caracteriza o crime do artigo 331, mas poderá o 

ofensor ser indiciado por outros crimes, em decorrência do mesmo fato, como por 

exemplo, calúnia, injuria, difamação, ou ameaça. 

 

3.5 CONTROLE DOS PODERES E DA ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

DE SALVADOR 

 

O controle da atuação dos guardas municipais de salvador é feito de forma 

externa e interna. Externa, como preceitua a Constituição Federal, a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e, realizada por 

intermédio do Ministério Público.  Internamente, conforme o poder disciplinar 

conferido à administração pública, o controle é realizado através da corregedoria do 

órgão, criado por meio do Decreto nº 18.947, de 23 de outubro de 2008. Este, 

aprovou também o Regulamento Disciplinar dos Servidores da Guarda Municipal de 

Salvador e criou a ouvidoria da GCMS para receber, examinar e encaminhar 

reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes 

e integrantes e das atividades do órgão para os setores responsáveis para 

processarem tais informações. 

 A Corregedoria é responsável por apurar as infrações disciplinares atribuídas 

aos integrantes da GCMS, recebidas as denuncias de forma direta pelas vítimas de 

abuso; por meio da ouvidoria; ou encaminhadas pelo Ministério Público e pelo 

Judiciário, ou outras autoridades. 
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De acordo com o Decreto Municipal nº 27.731, de 28 de setembro de 2016, a 

Corregedoria da Guarda Civil Municipal tem por finalidade fiscalizar a disciplina e 

apurar as infrações penais dos seus servidores. Conforme artigo 8º, incisos I, III e V, 

compete a esta:  

I - fiscalizar, apurar desvios de conduta e aplicar as sanções 
disciplinares prevista na legislação pertinente; 
III - apreciar representações relativas à atuação irregular, bem como 
apurar, denuncias referente ao comportamento ético, social e 
funcional dos servidores da Guarda Civil Municipal; 
V - promover investigação através de atividade de inteligência, sobre 
o comportamento ético, social e funcional dos servidores da Guarda 
Civil Municipal, bem como aqueles em estágio probatório e dos 
indicados para o exercício de cargos em comissão e funções de 
confiança, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 

Em que pese o regimento disciplinar dos servidores da Guarda Civil Municipal 

estar disciplinado no Decreto nº 18.947, de 23 de outubro de 2008. O regramento do 

processo administrativo disciplinar encontra-se na Lei Complementar nº 01 de 1991 - 

(LC 01/91), bem como as punições que variam de acordo com a natureza e a 

gravidade da infração cometida. Podendo ser, de acordo em esta lei: a) advertência; 

b) suspensão; c) demissão; d) cassação de disponibilidade ou aposentadoria; e) 

destituição de cargo em comissão ou função de confiança. 

Portanto, de acordo com a LC 01/91, tomado conhecimento de qualquer 

infração disciplinar o administrador seja secretário, ou dirigente superior das 

autarquias e fundações públicas determinará a instauração do processo 

administrativo disciplinar. Designará também comissão formada por três servidores 

estáveis para apurar os fatos e identificar possíveis culpados, no prazo de 60 

(sessenta) dias, prorrogáveis por mais sessenta dias, quando as circunstâncias o 

exigirem. Respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa do servidor 

investigado. Permitida, entretanto, ampla produção de prova. 

A comissão tomará todas as providências e efetuará diligências necessárias 

para elucidação dos fatos, dentre estas, estão: tomada de depoimentos; arrolamento 

e inquirição de testemunhas e; produzir provas e formular quesitos, quando se tratar 

de prova pericial. 
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Depois de tipificada a infração disciplinar, o presidente da comissão citará o 

servidor para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias. Se a citação 

ocorrer por meio de edital (publicado no diário oficial do Município, por 03 (três) 

vezes consecutivas e 01 (uma) vez em jornal de grande circulação), o prazo para 

defesa será de 15 (quinze) dias, a partir da última publicação do edital. Designará 

também um servidor estável para atuar como defensor do indiciado. 

Concluindo o processo, a comissão elaborará relatório minucioso, onde 

mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção, que será 

sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Sendo 

reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal 

ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes. Em seguida, o processo disciplinar será remetido ao Inspetor Geral, 

autoridade que determinou sua instauração, para julgamento que deve ocorrer 

dentro de 30 (trinta) dias. E sua decisão será, obrigatoriamente, publicada no diário 

oficial do Município  

Cumpre observar que quando a infração administrativa também estiver 

capitulada como crime, o processo administrativo disciplinar será remetido ao 

Ministério Público para instauração da ação penal. 

Portanto as atividades da Guarda Civil Municipal de Salvador estão 

contornadas conforme a sistemática dos direitos e garantias constitucionais, bem 

como por todas as normas infraconstitucionais e entendimento jurisprudencial dos 

Tribunais. Além destas, as normas administrativas completam o sistema de 

regulação da atividade dos guardas municipais. O sistema está devidamente 

delimitado e munido de instrumentos aptos a corrigir quaisquer abusos de 

autoridade que seja eventualmente detectado.  
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4 SITUAÇÕES DE ABUSO DE AUTORIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA 

GCMS 

 

Até este ponto analisamos a competência da guarda municipal, tendo como 

pano de fundo a legislação aplicável em sua atuação diária. Vimos que a 

regulamentação da atividade das guardas municipais acaba por sobrepor a 

competência da GCMS e a da Polícia Militar, no que diz respeito ao policiamento 

preventivo e ostensivo. Trataremos neste capítulo sobre diversas situações 

enfrentadas no dia a dia pelos guardas civis municipais de Salvador e como o abuso 

de poder pode ser enfrentado e evitado pelos agentes. 

É importante destacar que os casos apresentados e analisados aqui foram 

pensados a partir de situações experimentadas e observadas pelo autor do estudo, 

de forma que não se baseiam em especulação. Antes, buscam valorizar a 

experiência do profissional e possuem o condão de contribuir para a qualificação da 

GCMS, oferecendo subsídios para a elaboração de futuros produtos (tais como 

cartilhas, flyers, folders, informativos em geral) para orientação do corpo dos 

guardas civis municipais em sua atuação diária. 

 

4.1 CASO 1  

 

Guardas civis municipais fazendo o patrulhamento preventivo se deparam com 

um pequeno grupo de pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas, dando sinais que 

já estão exaltados e prestes a cometerem desordem (perturbação da ordem 

pública). Os guardas abordam o grupo para orientá-los, afim de que não venham a 

cometer delitos. De repente um dos indivíduos reconhece um dos guardas, por já ter 

sido seu desafeto. E começa a proferir xingamentos contra este, deixando toda 

guarnição em situação vexatória. Incomodados, os GCMS resolvem prendê-los sob 

o manto do crime de desacato. 

Ocorre que os guardas municipais, em regra, tem formação de ensino básico. 

Nos cursos de formação e aperfeiçoamento das guardas civis municipais, as 

discussões acerca dos crimes tratados no manual de aprendizagem não foram 
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aprofundadas. Dentre estes tipos, negligenciados, está o de desacato. O não 

aprofundamento dos debates e da preparação no curso pode ter acontecido por 

diversos motivos, como por exemplo, um tempo de duração curto para dissecar a 

matriz curricular; o instrutor da matéria com conhecimento insuficiente para 

aprofundar a interpretação das normas penais; etc.. E a própria natureza do 

desacato à autoridade leva à difícil caracterização. Assim, uma vez confundido – ou 

não bem conhecido - os elementos do crime de desacato pelo agente público e o 

bem jurídico que a lei visa proteger, pode ocorrer o desvirtuamento do tipo, que em 

vez de instrumento de tutela do bem penal, torna-se uma ferramenta de intimidação 

do servidor público para com o cidadão. 

Se o guarda prende alguém por desacato apenas para fazer cessar uma 

situação vexatória ou constrangedora, confundido os tipos e os elementos 

caracterizados do desataco com outro tipo, inexistindo a ofensa contra a 

administração pública, o ato de prisão constitui-se uma violação da norma 

administrativa, pois o ato padece de um vício de finalidade. 

 

4.2 CASO 2  

 

Diante de situações de flagrante delito em que a ação penal seja pública 

condicionada à representação, autor e vítima deverão ser apresentados à autoridade 

policial, para que esta dê início a persecução criminal. Cumpre observar que essa 

representação deve ser clara no sentido de a vítima querer ver ser processado o 

autor da infração penal. Esta representação deve ser dirigida, conforme artigo 39, do 

Código de Processo Penal, a autoridade policial, ao magistrado, ou ao membro do 

Ministério Público.  

a representação é uma condição de procedibilidade para que possa 
instaurar-se a persecução criminal. É um pedido autorizador feito 
pela vítima ou por seu representante legal. Sem ela a persecução 
penal não se inicia. Não pode haver a propositura da ação, e também 
não pode sequer ser iniciado o inquérito policial, afinal, o legislador 
conferiu à vitima a faculdade de autorizar ou não o início do 
procedimento. Isto porque a preservação da intimidade do ofendido 
foi colocada em primeiro plano. Muitas vezes o constrangimento de 
reconstruir os fatos já passados e expor a intimidade em juízo ou na 
delegacia é mais desgastante do que a própria impunidade do 
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criminoso. Assim, nem mesmo o auto de prisão poderá ser lavrado e 
sem que a vítima autorize. (TÁVORA e ALENCAR, 2013, p. 167). 

 

Quando o guarda civil municipal atende a uma ocorrência cuja ação penal é 

pública condicionada, é necessário encaminhar, portanto, autor e vítima, para que a 

representação seja registrada de forma escrita ou oral pela autoridade policial. Caso 

a vítima se recuse a ir à presença da autoridade policial, o guarda, não poderá 

encaminhar somente o autor do delito. Se o fizer, age fora dos limites de sua 

competência. Viola ainda princípio administrativo - o da imparcialidade – cometendo 

assim abuso de poder. 

Já nos crimes que têm ação penal privada e nas infrações penais de menor 

potencial ofensivo; ou diante de alguma desordem ou perturbação menor da ordem 

pública, o guarda municipal deve tentar mediar o conflito no local. Apenas no 

insucesso deve encaminhar os envolvidos para uma delegacia e apresentá-los a 

autoridade policial, a fim de que seja lavrado o Termo Circunstanciado de 

Ocorrência (TCO). Sobre a importância do TCO: 

Nas infrações de menor potencial ofensivo, quais sejam, os crimes 
com pena máxima não superior a dois anos e todas as 
contravenções penais comuns, tratadas pela Lei nº 9.099/95 (Lei dos 
Juizados), o legislador, visando imprimir celeridade, prevê, como 
regra, no art. 69, a substituição do inquérito policial pela elaboração 
do termo circunstanciado de ocorrência (TCO), que é uma peça 
despida de rigor formal, contendo breve e sucinta narrativa que 
descreve sumamente os fatos e indica os envolvidos e eventuais 
testemunhas, devendo ser remetido, incontinenti, aos Juizados 
Especiais Criminais. (TÁVORA e ALENCAR, 2013, p. 136)  

 

Assim uma equipe de GCM patrulhando um logradouro público foi solicitada 

por um cobrador de ônibus do sistema municipal de transporte coletivo de 

passageiros. No chamado foi informado que alguns passageiros adentraram no 

ônibus carregando consigo um aparelho televisor. Segundo o cobrador, este teria 

informado não ser permitido o transporte de televisores no ônibus. Apesar disso os 

passageiros teriam registrado suas passagens no validador e permanecido a bordo.  

Diante da recusando de desembarque, o ônibus, lotado de passageiros, 

permanecendo parado. 
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A equipe atende ao chamado e logo observa que no coletivo não há informativo 

acerca da proibição de transportar televisor ou objeto semelhante neste tipo de 

transporte. Inicia-se a mediação, ouvem-se as partes envolvidas no conflito, mas 

depois de alguns sem solução, e devido à necessidade dos outros passageiros de 

seguirem para seus destinos, os GCM’s retiram compulsoriamente os passageiros, 

supostamente transgressores da ordem pública. 

Observa-se que os GCM’s não procuraram saber do cobrador nem do 

motorista prova da norma proibitiva de transportar aquele tipo de objeto nos no 

sistema municipal de transporte coletivo de passageiros. Não ficou claro também se 

os referidos passageiros haviam sido informados sobre a proibição antes de 

validarem suas passagens. Tampouco se buscou o testemunho de outros 

passageiros. Nesta hipótese, o abuso será inevitável, apesar do interesse dos outros 

passageiros seguirem viajem, não foram devidamente observados os direitos dos 

passageiros impedidos de viajarem com seus pertences, tendo havido ainda 

prejuízos, materiais (o valor das passagens pagas). 

 

4.3 CASO 3  

 

Uma repartição pública onde não está afixado em mural, parede ou qualquer 

outro local de forma visível, nenhuma regra sobre a vestimenta permitida. Se o 

guarda impedir a entrada de uma pessoa por conta de seu traje comete abuso de 

autoridade contra a liberdade de locomoção? A fé pública, da qual é investido o 

guarda, é suficiente para impedir o acesso de pessoas nessas condições? 

Em regra a norma que dispõe sobre o uso de vestimentas nas repartições 

públicas é emitida mediante portaria. E tais normas devem estar afixadas na 

portaria ou recepção do órgão, inclusive fazendo referência a norma administrativa 

que fixou as regras de acesso. Portanto, entendemos que se não existir norma 

administrativa estabelecendo a conduta imposta pelo guarda, ou se o guarda 

impõe apenas cumprindo ordem do chefe do órgão, (neste caso se não ficar 

evidenciado a inexigibilidade de conduta diversa, o que excluiria o crime) comete 
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abuso de autoridade, pois ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei (CF/88, art. 5º, II).  

 

4.4 CASO 4  

 

A imprensa cotidianamente noticia casos de prisão em flagrante em casos de 

roubo, furto e tráficos de drogas. Neste tipo de ocorrência, é procedimento normal 

ainda na gaiola da viatura a guarnição responsável pela prisão fotografar objetos 

encontrados em poder do suspeito, juntamente com o símbolo ou identificação da 

corporação, da qual os policiais ou guardas fazem parte. Ocorre que, 

eventualmente, a guarnição pede ou manda o preso segurar a identificação ou 

símbolo da instituição que efetuou a prisão (GCM ou GOE – Grupamento de 

Operações Especiais, por exemplo). Nesta hipótese há flagrante violação da norma 

legal constante na alínea “b” do art. 4º da Lei 4989/65, que considera também abuso 

de autoridade submeter pessoa sob sua custódia a vexame ou a constrangimento 

não autorizado em lei. 

 

4.5 CASO 5  

 

Situação hipotética em que uma pessoa solicita ajuda ao guarda municipal para 

cobrança de dívida de consumo de alimentos ou bebida. Nesta situação, o 

requerente solicita ao guarda municipal que impeça o inadimplente de ausentar-se 

sem pagar. 

Trata-se de um conflito de natureza civil. O guarda civil, que é treinado como 

mediador de conflito, poderá abordar a pessoa supostamente inadimplente e 

proceder com a mediação, a fim de que as partes entrem em acordo e ponham fim 

ao conflito. No entanto, não logrando êxito na mediação, se o guarda tentar 

constranger o suposto inadimplente a quitar a dívida, esta ação configurará abuso 

de autoridade, pelo fato de submeter pessoa sob sua custódia a constrangimento 

sem competência legal. (hipótese da alínea “b” do art. 4º da Lei 4989/65). 
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4.6 CASO 6  

 

Dentre as prerrogativas inerentes ao ofício da atividade policial está a violência 

física. Sua utilização se dá diante da necessidade de conter uma ou mais pessoas 

com estados de ânimo exaltados; a fim de proteger outras pessoas, os agentes 

públicos, o patrimônio público; ou até mesmo para resguardar a integridade da 

própria pessoa exaltada. A violência pode ser utilizada também para prender 

pessoas em situação de flagrante delito.  

À doutrina da utilização diferenciada da força, deve observar quatro princípios: 

a legalidade, a necessidade, a proporcionalidade e adequação. Combinado com as 

excludentes de ilicitude previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro, “em 

legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 

direito”. A legalidade exige que a ação seja pautada na lei; a adequação exige que 

as medidas interventivas, adotadas pelo agente do Estado estejam aptas a atingir os 

objetivos pretendidos; a necessidade diz respeito à escolha dentre os vários meios 

existentes, do menos gravoso para o indivíduo sujeito a atuação estatal; e a 

proporcionalidade visa o equilíbrio entre o meio utilizado e o resultado a ser 

alcançado.  

No caso hipotético a equipe atende uma ocorrência em que o individuo se 

encontra exaltado, fazendo ameaças, embora sem arma. A equipe de guarda, 

estando com superioridade numérica, aborda verbalmente o suspeito ao chegar ao 

local. Este se mantém passivo, não oferecendo resistência física. Contudo recusa-se 

à acatar às determinações dos agentes. Então um agente utiliza-se de arma de 

condutividade elétrica (ex: Taser ou Spark) sob a justificativa de conter a pessoa. 

Observa-se aqui a violação do princípio, necessidade. Pois não utilizou o meio 

menos gravoso para o indivíduo, que nesse caso seria utilizar técnicas de 

submissão. 
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4.7 CASO 7  

 

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 

(SEMPS) possui, dentre suas funções, a missão de catalogar e abordar pessoas em 

situações de rua, para levantar informações sobre suas condições e história de vida. 

Em suas atuações, é acompanhada por um grupamento Rondas da Capital 

(RONDAC). Como resultado das atuações em geral as pessoas identificadas são 

encaminhadas, ou para abrigos públicos, ou para suas cidades de origens, de 

acordo com as informações colhidas. 

No caso hipotético n° 7 a guarda civil municipal acompanha a equipe da 

SEMPS para garantir a integridade dos agentes. Em uma abordagem, um grupo de 

terceiros alheios à ação interfere. Sem compreender o real papel da GCMS em tais 

ações, hostilizam os agentes, acusando-os de praticar higiene social, utilizando 

palavras de ordem e ofendendo pessoalmente os agentes com termos de baixo 

calão. 

Conforme vimos acima, o desacato ocorre quando a ofensa atinge a 

administração pública, o que nesse caso não se verifica. O que ocorreu é apenas 

uma injúria. Como se trata de crime de ação penal privada, cabe aos guardas 

decidirem se relevam as ofensas, ou se prendem as pessoas envolvidas e 

conduzem para uma delegacia a fim de apresentar à autoridade policial para que 

seja elaborado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Os guardas podem 

incorrerem em abuso de autoridade, no entanto, se, ao invés desta providência, 

começarem a inquirir as pessoas presentes, coagindo-as a prestarem informações 

sobre ela, exigindo documentos, identificação e endereço. Neste caso incorrem em 

abuso de autoridade em razão de extrapolação da competência, visto que inquirir 

pessoas é atribuição do Poder de Polícia judiciária. 

 

 

 

 



41 
 

4.8 CASO 8  

  

Um grupo de pessoas reunidas numa determinada praça da cidade é dispersa 

por guardas civis municipais. Vale ressaltar que o grupo havia cumprido todos os 

requisitos exigidos pelo inciso XVI, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, 

quais sejam: reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público e 

tendo avisado previamente à autoridade pública competente. Segundo Gonçalves e 

Baltazar Junior (2016), “o direito de reunião é caracterizado por cinco elementos: 

pessoal, temporal, intencional, espacial e formal, podendo tomar a forma de 

assembleia, comício, desfile, procissão ou passeata”. (p. 485).  

Neste caso os guardas municipais agiram por orientação do gestor municipal, 

pois o grupo manifestava contra a administração do referido gestor, por não 

concordarem com as ações implementadas pelo poder público local. Verifica-se aí o 

abuso mediante o desvio de finalidade, porque não havia motivo justo para sustar a 

manifestação. Restaria, portanto, violado a norma do artigo 3º, h, da lei de abuso de 

autoridade.  

Estas são apenas algumas situações pelas quais os agentes da Guarda Civil 

Municipal de Salvador enfrentam durante seu labor, conforme as atividades que 

estejam sendo desempenhadas. Oportuno, ainda se faz ressalvar que a 

Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Salvador vem atuando de forma 

integrada com o Ministério Público e o Poder Judiciário do Estado Bahia, a fim de 

apurar quaisquer abusos de autoridade cometido por seus servidores, a bem da 

moralidade administrativa e da garantia dos direitos individuais e coletivos local. 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

As Guardas Municipais sofreram, ao longo de sua história relevantes 

modificações. Da mera gestão patrimonial, ingressaram no campo da segurança 

pública, sobretudo após a Constituição Federal de 1988. Tal posição, porém, não é 

livre de controvérsias, gerando uma série de debates sobre competência, abuso de 

autoridade e usurpação de função pública por parte dos agentes da guarda civil 

municipal. 

Com a edição da Lei Federal nº 13.022, de 2014, que criou o Regulamento 

Geral das Guardas Municipais, a atuação desta instituição tornou-se mais 

consolidada, com espaço e atuação delimitados com maior segurança. Isso não 

significa que os debates sobre sua atuação tenha cessado. 

A atuação das guardas civis municipais ainda sofre constante confronto com a 

Lei 4898 de 1965. Esta, contudo, não pode ser ignorada como mais um instrumento 

de proteção dos direitos fundamentais ratificados pelo Brasil a partir de tratados 

internacionais; e inscritos na própria constituição. Neste contexto se insere a Guarda 

Civil Municipal de Salvador (GCMS). 

Os órgãos de controle da GCMS não estão alheios à rede de proteção dos 

direitos fundamentais. Organizados em controle interno e externo aparentam estar 

atentos à sistemática de garantia dos direitos fundamentais. Atuando de forma 

integrada, o Ministério Público Estadual, o Poder Judiciário e a Corregedoria Interna 

se mostram cada vez mais aptos a coibir e punir condutas abusivas por parte dos 

agentes. 

Contudo o incremento de qualidade e a formação continuada do guarda 

municipal é peça fundamental neste sistema. Neste sentido identificamos alguns 

casos que, apesar de hipotéticos, basearam-se na experiência e na observação do 

pesquisador, a fim de produzir insumos para programas de aperfeiçoamento do 

guarda municipal. 

Por fim, percebemos a partir da pesquisa realizada que, a pesar de haver 

muitas posições doutrinárias distintas e contrárias à atuação dos guardas municipais 

como polícia municipal, uma vez que suas atribuições sofre um atrito de 
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concordância entre o que a legislação autoriza ou prevê e aquilo que realmente eles 

fazem. No entanto pelos princípios de ordem pública os tribunais têm admitido que 

as atividades de polícia administrativa (policiamento preventivo e ostensivo) sejam 

desempenhadas por guardas civis municipais, colaborando com a Segurança 

Pública, na parte reservada à Policia Militar, quebrando e enfrentando paradigmas. 
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