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RECOMENDAÇÃO Nº 09/2017 – NUCIDH/DPPR – NÚCLEO DE CIDADANIA E DIREITOS 

HUMANOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Recomendação em relação à atuação das Guardas 

Municipais do Município de Curitiba, feita com 

fulcro nos artigos 1º, 3º e 144 da Constituição 

Federal de 1988; no art. 3º do Decreto-Lei nº 

667/69, no Código de processo Penal e outros 

dispositivos legais pertinentes à espécie. 

 

CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA é definida no artigo 134 da Constituição Federal 

como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados; 

 

CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, por meio do seu Núcleo 

de Cidadania e Direitos Humanos (NUCIDH), órgão de atuação, é responsável pela defesa dos 

direitos humanos, nos termos do artigo 40, § 2° da Lei Estadual Complementar n° 136/11, 

através dos Defensores signatários, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela lei; 

 

CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ é órgão estatal, que 

representa adequadamente, haja vista suas próprias funções institucionais, os interesses dos 

necessitados no âmbito do processo coletivo; 

 

CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República 

Federativa do Brasil, nos termos do art. 1°, III, da Constituição Federal, a qual consagra, como 

objetivo fundamental a promoção do bem de todos; 
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CONSIDERANDO que todo cidadão possui direitos e garantias fundamentais, 

independentemente de qualquer situação socioeconômica, emocional e psicológica, origem, 

raça, sexo, cor e idade, conforme dispõe art. 3° da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que são objetivos da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, de acordo 

com o art. 3º da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que a segurança é dever do Estado, segundo o art. 1441 da Constituição Federal 

e direito fundamental garantido a todos, conforme prescreve o caput do artigo 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

 

CONSIDERANDO que cada ente federativo tem uma competência limitada para atuação em 

relação a segurança pública e que somente os órgãos elencados pelo art. 144 da Constituição 

Federal poderão ser instituídos como corporações policiais, eis que tal artigo traz um rol 

taxativo, de acordo com entendimento do STF2; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 144, § 8º da Constituição Federal autoriza a constituição, pelos 

Municípios, de guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 

conforme dispuser a lei, respeitadas as atribuições da polícia militar e da polícia civil, assim como 

das demais; 

 

                                                 
1 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
2 ADI 2827/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 16.9.2010. (ADI-2827) 
“Apenas esses órgãos, expressamente previstos pela Constituição Federal, poderão ser instituídos como 
corporações policiais. É o que decidiu o STF ao definir o rol do art. 144 como taxativo. Com isso, veda-se 
aos estados-membros [...] atribuir função policial [...]." CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; 
SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2013. p. 1588. 
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CONSIDERANDO que os serviços de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública NÃO 

estão dentre as atribuições das guardas municipais, sendo estas reservadas exclusivamente à 

polícia militar, nos termos do art. 144 §5º da Constituição Federal3 e do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 667/694;  

 

CONSIDERANDO que os serviços de polícia judiciária e de apuração de infrações penais NÃO 

competem às guardas municipais, sendo reservadas tão somente às polícias civis, nos termos do 

art. 144, § 4º, da Constituição Federal5;   

 

CONSIDERANDO que os guardas municipais estão autorizados a realizar, tão somente, a prisão 

em flagrante, como qualquer integrante do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo 

Penal, sendo vedada, porém a lavratura do auto de prisão em flagrante por ser atribuição 

exclusiva da autoridade policial; 

 

CONSIDERANDO que não sendo os serviços de polícia de competência do Município, o seu 

exercício não poderá ser considerado de outra forma que não ilegal e até mesmo 

inconstitucional6; 

 

                                                 
3 Art. 144 §5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 
4 Art. 3º - Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios 
e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições: a) executar 
com exclusividade, ressalvas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, 
fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção 
da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos 
5 Art. 144 § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as 
militares. 
6 "Guarda municipal: não tem função constitucional, nem legal, de produzir investigações criminais, razão 
pela qual não pode instaurar, nem presidir inquéritos policiais. No mesmo prisma, não deve exercer 
atividade policial repressiva, como proceder ao policiamento ostensivo, realizando buscas pessoais ou 
domiciliares, bem como colhendo provas, exceto na sua atividade de guarda do patrimônio municipal." 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro - Forense, 2015. p. 72,73. 
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CONSIDERANDO que as Guardas Municipais não devem exercer atividade policial repressiva, 

nem policiamento ostensivo, realizando buscas pessoais7 ou domiciliares, bem como colhendo 

provas, exceto na sua atividade de guarda do patrimônio municipal; 

 

CONSIDERANDO que a realização de buscas pessoais pela Guarda Municipal viola o direito à 

intimidade8, é ilegítima e contamina a prova obtida, assim como a que dela derivou9, eis que os 

Guardas Municipais não detêm poderes para tanto;  

 

CONSIDERANDO que a Constituição do Estado do Paraná, em consonância com a Constituição 

Federal, também não confere às Guardas Municipais a competência de zelar pela segurança 

pública10;  

 

CONSIDERANDO, portanto, as supracitadas normas e direitos, bem como outros eventualmente 

aplicáveis à espécie:  

 

                                                 
7 “Agentes autorizados a realizar busca pessoal: são os que possuem a função constitucional de garantir 
a segurança pública, preservando a ordem e a incolumidade das pessoas e  do patrimônio, bem como 
investigar ou impedir a prática de crimes: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária 
federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 144, CF). Não possuem tal 
função os agentes das guardas municipais, logo, não estão autorizados a fazer busca pessoal. 
Naturalmente, se um flagrante ocorrer, podem prender e apreender pessoa e coisa objeto de crime, como 
seria permitido a qualquer do povo que o fizesse, apresentando o infrator à autoridade policial 
competente." NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro - Forense, 2015. 
8 Art. 5º, X, CF: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
9 TACRIM/SP - Apelação Criminal nº 1.270.983-9 - Santos - 4 Turma - rei Marco Nahum-j. 18.09.2001. 
TJ/SP - Habeas Corpus n. 2126337-78.2015.8.26.0000 – Americana 
10 "As guardas municipais não foram arroladas entre os órgãos responsáveis pela segurança pública, 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Para esse 
mister a Constituição Federal, no art. 144, elencou, taxativamente, a polícia federal (I), a polícia rodoviária 
federal (II), a polícia ferroviária federal (III), as polícias civis (IV) e as polícias militares e corpo de bombeiros 
militares (V). As guardas municipais ficaram de fora desse rol e, induvidosamente, sem qualquer 
atribuição de segurança. Por esse razão receberam a competência única de proteger os bens, serviços e 
instalações do Município. Essa circunstância, diga-se de passagem, foi bem apreendida por algumas 
Constituições estaduais, a exemplo da paranaense, que sequer previu, no capítulo Da Segurança Pública 
(art. 46 e seguintes), a faculdade para o Município criar guarda municipal. Essa faculdade foi colocada 
entre as competências normais do Município (art. 17)." GASPARINI, Diogenes. As guardas municipais na 
Constituição de 1988. In: Revista de informação legislativa, v. 29, n. 113, p. 229-242, jan./mar. 1992. 
Brasília: Senado Federal, 1992. Disponível em: www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/175918 
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RECOMENDA à SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL, representada pelo Secretário 

Municipal, GUILHERME RANGEL, em atendimento às normas constitucionais, 

infraconstitucionais e internacionais pertinentes: 

 

1. Que se proceda a imediata desmobilização do GOE – Grupo de Operações Especiais - da 

Guarda Municipal de Curitiba, eis que a atuação de tal grupo excede os limites de 

atuação da Guarda Municipal; 

 

2. Que seja determinado aos agentes da Guarda Municipal de Curitiba que se abstenham 

de realizar buscas pessoais na população, eis que não detêm poderes para tanto; 

 

3. Que seja determinado aos agentes da Guarda Municipal de Curitiba que se abstenham 

de portar armas de forma ostensiva; 

 

4. Que seja determinado aos agentes da Guarda Municipal de Curitiba que se abstenham 

de realizar prisões, salvo em flagrante delito, na qualidade de cidadão; 

 

5. Que seja determinado aos agentes da Guarda Municipal de Curitiba que se abstenham 

de realizar qualquer tipo de patrulhamento ostensivo nas ruas da Cidade de Curitiba. 

 

Fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta e acatamento a esta Recomendação 

ou para apresentação de justificativas fundamentadas para o seu não atendimento, que devem 

ser encaminhadas ao Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, 10° andar, na sede da Defensoria 

Pública, situada à Rua Cruz Machado, 58, Centro, Curitiba. 

 

Ao ensejo, colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas acerca das 

presentes colocações, externando protestos de elevada estima e consideração.  

Curitiba, 18 de agosto de 2017. 

 
CAMILLE VIEIRA DA COSTA 

Defensora Pública 
Coordenadora do NUCIDH 

BRUNO DE ALMEIDA PASSADORE 
Defensor Público 

Auxiliar do NUCIDH 
 


