
 

 
 

NOTA TÉCNICA 

OBJETO: Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro nº 

12/2017 

O NÚCLEO DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO JANEIRO vem apresentar NOTA 

TÉCNICA sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município do Rio de 

Janeiro (n. 12/2017) que pretende modificar o seu art. 30, inciso III, retirando a 

vedação do armamento da Guarda Municipal.  

Incialmente, cabe ressaltar a possibilidade, prevista no 

Estatuto do Desarmamento1, de porte de arma de fogo aos membros das guardas 

municipais das capitais e municípios com mais de 50 mil habitantes, bem como a 

decisão recente do plenário do Supremo Tribunal Federal (ADIs 5948 e 5538) que 

estendeu o porte de arma às guardas de todos os municípios, 

independentemente do tamanho de sua população2.    

De fato, tanto na justificativa da proposição legislativa 

quanto da apresentação feita pela prefeitura aos vereadores, fica evidente que o 

propósito de trabalhar prioritariamente esse PL não é apenas retirar a vedação, 

mas efetivamente armar a guarda municipal do Rio de Janeiro.  

Entretanto, além da conjuntura do município do Rio de 

Janeiro revelar a inadequação dessa escolha política, a presente nota técnica 

demonstrará que a proposição legislativa é inconstitucional.   

 
1 Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos 
em legislação própria e para: 
................................................................................................................. 
        III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;     
2 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=461415&ori=1 
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1. Inconstitucionalidades: 

1.1 Violação dos Princípios da Publicidade e da Legalidade decorrente da 

ausência do plano municipal de segurança pública 

A Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, que instituiu o 

Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), elencou os municípios como 

integrantes estratégicos do SUSP, enquanto as guardas municipais foram 

definidas como integrantes operacionais3.  

Dessa forma, aos municípios cabe a articulação de todos os 

órgãos com atribuição no combate à criminalidade, já que a maior parte dos 

crimes acontece na cidade. 4  

Como parte integrante do Sistema, nos termos do § 5 do 

art. 22 da Lei 13.675/2018, o município deve elaborar o plano municipal de 

segurança pública, sendo a sanção pela inércia na elaboração a impossibilidade 

de acessar recursos da União para a execução de programas ou ações de 

segurança pública e defesa social. O prazo para apresentação do plano terminou 

no final de 2020, mas, até a presente data, não se tem notícias da existência de 

um plano elaborado pela gestão municipal do Rio de Janeiro, com a efetiva 

participação popular.  

O plano municipal de segurança pública não tem como 

objetivo apenas possibilitar o acesso a recursos da União.  O essencial é que o 

plano municipal, em consonância com as diretrizes e metas do plano nacional, é 

 
3 Lei 13.765/2018, que instituiu o SUSP http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/L13675.htm 
 
4 Construção de Uma Nova Narrativa Democrática para a Segurança Pública, Fórum Brasileira de 
Segurança Pública, https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Projeto-Instituto-
Arapyau-v05-10jun-final-b.pdf 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Projeto-Instituto-Arapyau-v05-10jun-final-b.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Projeto-Instituto-Arapyau-v05-10jun-final-b.pdf


 

 
 

o instrumento que, após o diagnóstico da criminalidade da cidade e seus fatores, 

define a política de segurança local para prevenir a ocorrência de crimes, a sua 

implementação e as formas de avaliação e monitoramento das ações e 

programas5.  

Portanto, o plano deve anteceder à proposição legislativa 

que pretende armar a guarda municipal, uma vez que ainda não é possível saber 

o papel da instituição, já que a política de segurança pública ainda não foi 

definida.  

Note-se que a ausência de lei anterior que defina o projeto 

de segurança pública para a cidade viola o Princípio da Legalidade, presente como 

princípio basilar da Administração Pública no art. 37 da Constituição da República. 

Reitere-se que apenas após a discussão e aprovação do plano (lei municipal), 

definindo o papel da guarda, é possível saber-se se será necessário armá-la para 

desempenhar as funções que o plano tiver elencado. 

Da mesma forma, a ausência de transparência nas 

intenções do administrador acerca do papel da guarda municipal, já que a 

iniciativa de armá-la não teve seus motivos expostos para o Parlamento e para a 

sociedade em geral fere o Princípio da Publicidade, igualmente norteador da 

Administração Pública e insculpido no já citado artigo 37 da CR/88.  

Desta forma, violada a Constituição pelo projeto ora 

analisado, é de concluir por sua inconstitucionalidade material, não devendo ter 

sua tramitação concluída, atuando essa Casa Legislativa como guardiã da Carta 

 
5 https://www.cartacapital.com.br/politica/afinal-qual-e-o-papel-que-o-municipio-pode-ter-na-
seguranca-publica/ 
 

https://www.cartacapital.com.br/politica/afinal-qual-e-o-papel-que-o-municipio-pode-ter-na-seguranca-publica/
https://www.cartacapital.com.br/politica/afinal-qual-e-o-papel-que-o-municipio-pode-ter-na-seguranca-publica/


 

 
 

Magna, função de todos os Poderes, mormente do Poder Legislativo, onde são 

produzidas as leis que regem o país.   

1.2. O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a violação do 

Princípio Constitucional da Eficiência 

Como se infere da justificativa do Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica n. 12/2017 e da inciativa da prefeitura em apoiar e estimular a 

aprovação da proposição, o intuito da norma é efetivamente armar a guarda 

municipal6 . 

Dessa forma, a  proposição  gera uma despesa obrigatória 

continuada para a gestão municipal para a aquisição de armas, munições, 

armaria, guarda segura e sistemas, além do treinamento e cursos de atualização 

dos guardas.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal7, nos seus artigos 15, 16 e 

17, elenca as condições que devem ser cumpridas para a criação de uma despesa 

continuada que são: a estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos três 

primeiros exercícios em que for executada; a demonstração da origem dos 

recursos para o seu custeio; a comprovação de não afetar metas de resultados 

fiscais; e a compensação dos efeitos futuros com aumento de receita ou redução 

de despesa, em caráter permanente. 

As condições impostas à criação de despesa por qualquer 

Poder visam a garantir, sobretudo, o planejamento da gestão, com instrumentos 

que direcionem e racionalizem a ação estatal; e a disponibilização de informações 

 
6“...o Município do Rio de Janeiro deve cumprir a determinação legal imposta pelo Poder Central e 
armar os servidores da Guarda Municipal do Rio de Janeiro para cumprimento das referidas leis federais 
e a própria política pública adotada pela União Federal...” 
7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm


 

 
 

e dados que permitam o controle social, com a participação popular na escolha 

de políticas públicas que possam ser equalizadas pelo custo/benefício. E, no caso 

do Legislativo, permite aos parlamentares a ponderação entre possíveis 

políticas públicas, tendo em vista a finitude dos recursos financeiros.   

A procuradora do Ministério Público do Tribunal de Contas, 

Élida Graziane, em artigo sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, publicado no 

CONJUR em 2018, aponta a essencialidade do cumprimento das medidas legais 

impostas pela legislação: “Antes de qualquer limitação intelectual ou 

metodológica, o déficit é, sobretudo, republicano: não distribuímos 

equitativamente os bônus e os ônus das escolhas públicas entre qual carga de 

tributos cada qual de nós paga e qual conjunto de despesas governamentais — 

feitas direta ou indiretamente (a exemplo de subsídios ou incentivos fiscais) — 

pode ser assumido coletivamente em nosso nome. Por inexistir equacionamento 

primário acerca da gestão democrática dos escassos recursos públicos, 

comprometemos o futuro, acirramos desigualdades cavalares, flertamos com a 

inflação e nos endividamos sem termos parâmetros acerca do custo de 

oportunidade dessas escolhas”8 

É notório o descumprimento das regras fiscais pelos 

gestores, que não têm sido responsabilizados pelo descumprimento legal. 

Também não se verifica no parlamento a vedação da tramitação de projetos de 

lei, que geram despesas, sem o cumprimento das condições previstas na LRF em 

 
8 https://www.conjur.com.br/2018-mai-22/contas-vista-maioridade-lrf-regime-fiscal-

repeticao-farsesca 
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razão de evidente inconstitucionalidade por violação do Princípio da Eficiência, 

como no caso da proposição legislativa ora analisada. 

Aduza-se que a inclusão do Princípio da Eficiência dentre os 

Princípios da Administração Pública foi operada pela Emenda Constitucional 

19/98, que integrou um conjunto de medidas para modernizar o Estado 

Brasileiro, onde, aliás, se inclui a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Desde então, os gestores estão obrigados a dever 

obediência à Eficiência como norte para a elaboração de políticas públicas e sua 

desconsideração deve ser tida como violação direta à Constituição, eivando 

igualmente de inconstitucionalidade material o projeto ora analisado.    

 

1.3. A inconstitucionalidade decorrente do desvio de finalidade pretendido 

pela municipalidade com o armamento da guarda municipal 

 

Apesar das guardas municipais terem sido inseridas no 

Sistema Único de Segurança Pública como integrantes operacionais, não houve 

alteração de suas atribuições estabelecidas no art. 144, § 8º, da CRFB. Elas são 

destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios.  

O Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/2014)9 

reafirma essas atribuições no seu art. 4º e no seu art. 2º evidencia que a função 

de proteção municipal preventiva da guarda municipal não deve confrontar as 

competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.  

 
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm 
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Portanto, não deve haver sobreposição entre as funções 

das guardas municipais e das polícias. As guardas municipais atuam de forma 

subsidiária na segurança pública e sua função é delimitada pela Constituição 

Federal à proteção do patrimônio do município.  

A pretensão da prefeitura do Rio de Janeiro, materializada 

na apresentação realizada em almoço com os vereadores dessa casa no dia 

26/02/202110, atribuindo à guarda municipal o combate às atividades 

criminosas, “inclusive àquelas empreendidas por grupos organizados (milícia, 

por exemplo),” 11 deixa evidente que ao armar a guarda municipal se pretende 

que a mesma faça, sobretudo, o policiamento ostensivo, função da Polícia 

Militar.  

 
10 https://oglobo.globo.com/rio/pacote-da-prefeitura-do-rio-preve-aumento-de-aliquota-de-servidor-
previdencia-complementar-reforma-fiscal-saiba-mais-24900863 
 
11 

 

https://oglobo.globo.com/rio/pacote-da-prefeitura-do-rio-preve-aumento-de-aliquota-de-servidor-previdencia-complementar-reforma-fiscal-saiba-mais-24900863
https://oglobo.globo.com/rio/pacote-da-prefeitura-do-rio-preve-aumento-de-aliquota-de-servidor-previdencia-complementar-reforma-fiscal-saiba-mais-24900863


 

 
 

Portanto, está caracterizado o desvio de função da guarda 

municipal do Rio de Janeiro, o que é inconstitucional, por afronta direta ao art. 

144 § 8º da CR/88, e deve ser obstado.  

 

2. O risco do aumento do desvio de armas legais para a criminalidade 

 

                                      A CPI das Armas da ALERJ apurou que de 2005 a 2015 

foram desviadas  quase 19 mil armas. Destas, 700 sumiram dos paióis da PM, 

900 estavam sob a guarda da Polícia Civil e 17 mil com empresas de segurança12.  

Entre 2015 e 2018, 1.049 armas foram desviadas da Polícia 

Civil do Rio, segundo relatórios analisados pelo Instituto Sou da Paz, a pedido do 

jornal O Estado de S. Paulo. A esse arsenal se juntam as armas e munições 

desviadas dos batalhões das Forças Armadas e da Polícia Militar13. 

                                      É improvável que a guarda municipal tenha maiores 

condições de fazer a guarda segura do seu arsenal do que as demais agências 

de segurança pública. A tendência, portanto, é que, repetindo a realidade das 

polícias e Forças Armadas, também ocorram desvios de armas da guarda que 

alimentarão à criminalidade. 

Dessa forma, antes de pensar em aumentar a quantidade 

de armas legais em circulação na cidade, é imprescindível que as forças de 

 
12 http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/44449 
 
13  https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,armas-de-quarteis-abastecem-faccoes,70003298076 
 

http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/44449
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,armas-de-quarteis-abastecem-faccoes,70003298076


 

 
 

segurança reconheçam como problema a ser resolvido de forma prioritária o 

desvio de armas do seu próprio arsenal.  

3. A guarda municipal e os conflitos com os ambulantes 

A Constituição Federal define no já citado art. 144, § 8º, que 

a guarda municipal é destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações 

do ente municipal. Contudo, na prática, segue a orientação de seus gestores e, 

atuando na fiscalização das posturas, gera rotineiros conflitos com os 

ambulantes. O procedimento adotado foi sistematizado da seguinte forma no 

artigo “Os conflitos de rua entre a Guarda Municipal e os “camelôs”: 

“recolhimento das mercadorias (conhecido popularmente como o “rapa”), na 

maior parte das vezes sem o devido registro do que é apreendido; a perseguição 

e prisão dos ambulantes; e o confronto, que tem se tornado uma constante nas 

principais ruas do Centro do Rio de Janeiro, provocando a alteração de hábitos 

entre os passantes e lojistas desta região”. 14    

A descrição dos procedimentos no referido artigo, feito em 

2003, se mantém como rotina até os dias de hoje, tornando o comércio 

ambulante o principal foco a ser “combatido” pela guarda municipal do Rio de 

Janeiro. 

Em 2013, o Ministério Público, após a apuração de 

informações recolhidas num inquérito civil, que indicou a guarda municipal do 

Rio de Janeiro como agente violador de direitos ao fazer uso excessivo da força 

contra os camelôs e atuar em desvio de função, propôs Ação Civil Pública, 

 
14 Comum - Rio de Janeiro - v. 8 - nº 21 - p. 39 a 65 - julho / dezembro 2003 , p. 1, Os conflitos de rua 
entre a Guarda Municipal e os “camelôs” de Ana Paula Mendes de Miranda, Glaucia Maria Pontes 
Mouzinho, Kátia Sento Sé Mello 



 

 
 

tombada sob o número 0183579-89.2013.8.19.0001. A ACP ainda está 

tramitando e a Defensoria Pública atua no processo na qualidade de assistente 

litisconsorcial, na defesa dos interessantes dos ambulantes. 

Ou seja, trabalhos acadêmicos e a instrução feita pelo 

Ministério Público para ACP, assim de muitos relatos feitos pelos camelôs, 

denotam que a guarda municipal, ao desviar de sua função e exercer atividade 

de fiscal de posturas, na realidade, combatem os ambulantes e o direito ao 

trabalho.  

Importante observar que o IBGE divulgou recentemente a 

PNAD Contínua, tendo sido registrado que o Rio de Janeiro tem a quarta maior 

taxa de desemprego do país, atingindo o patamar de 17,4% 15. Isso significa, na 

prática, um maior número de pessoas exercendo o comércio ambulante no 

município que, como capital, também absorve no seu território os camelôs 

residentes nos municípios da região metropolitana.  

Por outro lado, os ambulantes não têm tido acesso a 

informações sobre o número total de vagas não preenchidas para o comércio 

ambulante no Rio de Janeiro. Outrossim, a Prefeitura precisa agilizar a outorga da 

autorização daqueles então cadastrados, reduzindo o tensionamento da atuação 

da guarda municipal.   

Portanto, diante da já constatada atuação violenta da 

guarda municipal contra os ambulantes, e o recrudescimento do cenário com o 

aumento do comércio ambulante no Rio em razão da alta taxa de desemprego, 

 
15 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30235-com-
pandemia-20-estados-tem-taxa-media-de-desemprego-recorde-em-2020 
 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30235-com-pandemia-20-estados-tem-taxa-media-de-desemprego-recorde-em-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30235-com-pandemia-20-estados-tem-taxa-media-de-desemprego-recorde-em-2020


 

 
 

não restam dúvidas que os camelôs sofrerão as consequências do armamento 

da guarda com aumento do risco para a integridade física e vida desses 

trabalhadores. 

4. Os múltiplos fatores que influenciam na queda do número de homicídios  

A Prefeitura ainda apresentou como justificativa para o 

estímulo a tramitação da proposição o estudo elaborado pela Fundação Getúlio 

Vargas que associa a redução dos homicídios em alguns municípios ao 

armamento da guarda municipal16 . 

Entretanto, é consenso entre os pesquisadores que 

múltiplos fatores atuam para a queda do número de homicídios, como 

demonstra a matéria veiculada no Globo, no dia 25 de agosto de 2019 17, que 

ouviu diversos especialistas da área de segurança pública.  

 
16 

 
17 https://oglobo.globo.com/brasil/o-que-esta-por-tras-da-queda-de-homicidios-no-pais-em-2019-
23900239 
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Após o ano de 2017 com alta taxa de letalidade violenta, o 

Brasil viu os números reduzirem em 2018 e 2019. Na referida matéria, os 

especialistas arrolam os seguintes fatores que podem ter influenciado 

conjuntamente esse complexo fenômeno: investimento em inteligência; reforma 

das polícias; e a acomodação das facções criminosas em atuação no Norte e 

Nordeste.    

Contudo, é fundamental a observação feita pelos 

pesquisadores do Fórum de Segurança Pública no Anuário da Violência de 2019: 

“O Brasil não tem a prática de documentar, monitorar e avaliar as políticas 

setoriais, o que poderia contribuir para estimular o que deu certo, evitar o que 

deu errado e tornar sustentáveis no tempo as reduções nos indicadores criminais. 

Vamos atuando pelo improviso e pelo grito daqueles que se pretendem valentes. 

Os ganhos obtidos são abduzidos pelo populismo eleitoral, sem nenhuma base de 

realidade”18.  

Por outro lado, numa lógica distinta, a letalidade policial 

cresceu nos últimos anos, sobretudo no Rio de Janeiro. Assim, em 2019, 

enquanto o estado apresentou os menores valores de morte violenta desde o 

início da série histórica em 1991, as mortes por intervenção de agente do estado 

atingiram o patamar mais alto da série histórica iniciada em 1998, com aumento 

de 18,3% em relação a 201819. 

 
18 Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 (Fórum de Segurança Pública), p. 19: 
https://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf 
 
19 Segurança Pública em Números 2019, ISP RJ, p. 5: 
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/SegurancaemNumeros2019.pdf 
 

https://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/SegurancaemNumeros2019.pdf


 

 
 

Dessa forma, não há estudos contundentes que indiquem 

que uma guarda municipal armada é um fator determinante para a redução de 

homicídios. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve a redução do número de 

mortes violentas sem o uso de arma letal pelas guardas.  

É importante ainda citar que os dados do Instituto de 

Segurança Pública demonstram a crescente letalidade das forças de segurança 

pública. Portanto, armar a guarda municipal, nesse momento, pode ser decisivo 

para o aumento de mortes perpetradas pelo estado contra a sua população, 

especialmente os jovens negros moradores das favelas20.   

Assim, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria 

Pública vem, através da presente nota técnica, apresentar subsídios para 

enriquecer o debate nessa Casa Legislativa sobre o Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica n. 12/2017, sugerindo, desde já, a sua rejeição pelas razões 

apresentadas.  

Rio de Janeiro, 17 de março de 2021. 

Maria Júlia Miranda 

Defensora Pública 

Em atuação no Núcleo de Direitos Humanos 

Daniel Lozoya 

Defensor Público 

Subcoordenador do Núcleo de Direitos Humanos 

 
20 Sobre a raça: A Cor da Violência Policial: a bala não erra o alvo, Observatório da Segurança Pública: A-
Cor-da-Violência-Policial-A-Bala-Não-Erra-o-Alvo 
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