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APOSENTADORIA
POLICIAL PARA
GUARDAS MUNICIPAIS: 
UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA
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A SEGURANÇA PÚBLICA É DEVER DO ESTADO E 
RESPONSABILIDADE DE TODOS, COMPREENDENDO 
A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS 
MUNÍCIPIOS, NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS DE CADA UM.

As Guardas Municipais, além de integrarem o capítulo 

da Segurança Pública no texto constitucional, estão 

inseridas entre os órgãos operacionais do Sistema 

único de Segurança Pública do país instituído pela Lei 

13.675, de 11 de junho de 2018, que também criou a 

Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

(PNSPDS), com a fi nalidade de preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica 

e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa 

social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, em articulação com a sociedade.

ART. 2º DA LEI 13675/2018
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As atividades de risco desempenhadas 

pelos guardas municipais são similares 

às dos demais agente da Segurança 

Pública, mas o reconhecimento não é 

o mesmo.

O STF entendeu que as Guardas 

Municipais exercem Segurança Pública 

e decidiu que cabe ao Congresso 

Nacional legislar sobre os direitos 

previdenciários desses servidores.

Da maneira como está, o texto da 

Reforma da Previdência impede que 

os municípios possam legislar sobre a 

aposentadoria dos guardas municipais. 

Por isso, defendemos que incluí-los 

nas regras diferenciadas previstas na 

reforma é mais do garantir um direito: 

é promover a Justiça e reconhecer o 

valor daqueles que dão a vida para 

proteger a sociedade.

Historicamente, a situação funcional dos guardas 

municipais foi reconhecida como especial. Ela é 

praticamente idêntica ao de um policial militar, 

por exemplo. Por isso, dissociá-los em suas regras 

previdenciárias, aproximando os guardas municipais 

de servidores que não são da área de Segurança 

Pública, é um desrespeito ao princípio da isonomia.

O nível de estresse 
entre agentes de 
segurança pública 
é similar ao de 
controladores de voo

A taxa de suicídio 
entre eles é uma 
das mais altas do 
funcionalismo público

Os Guardas Municipais
devem ter direito à 
Aposentadoria Policial
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QUANTITATIVO DE
GM NAS CIDADES
Os guardas municipais 
estão presentes na maioria 
das cidades brasileiras e 
representam uma parcela 
expressiva dos agentes de 
Segurança Pública.

Assim como policiais 
militares, civis, federais 
e demais carreiras, eles 
cumprem o grande desafio 
de proteger a sociedade e 
assegurar a ordem pública.

EXPECTATIVA DE VIDA E 
QUEDA DO VIGOR FÍSICO

DAS CIDADES DE 

100 A 500 MIL 

HABITANTES 

POSSUEM GUARDAS 

MUNICIPAIS

DAS CIDADES DE 50 A 

100 MIL HABITANTES 

CONTAVAM 

COM GUARDAS 

MUNICIPAIS ATÉ 2012 

71,2% 47,1% 

3ª CARREIRA
com maior número
de mortes em 2016

O ofício de garantir a segurança dos cidadãos em um dos 

países mais violentos do mundo cobra um alto preço dos 

guardas municipais. Ao vestir a farda, os riscos de vida 

aumentam signifi cativamente para esses profi ssionais.

Os GM são a terceira carreira que mais morre no expediente.

fonte: ADI 5948 MC / DF

A exposição diária à tensão da atividade, à violência e às emergências afeta 

diretamente a saúde física e emocional dos agentes de segurança pública. 

Garantir aposentadoria policial a todos os operadores é questão de humanidade.

ENTRE OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL:

têm nível alto 

ou médio de 

estresse

apresentam 

transtornos 

mentais

sofrem com 

doenças 

osteomusculares

têm 

doenças 

digestivas

94% 36% 54% 27% 

Expectativa de 
vida dos agentes 

de segurança 
pública é um 

ano menor do 
que a idade 

mínima de 65 
anos prevista na 

Reforma!

PM

PC

SisPEN
PRF

BMOutros

GM
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MILITARES POLICIAIS GUARDAS 
MUNICIPAIS

Risco de morte

Fundo de Garantia (FGTS)

Desgaste físico e mental

Regime de plantões

Hora noturna reduzida

Direito de greve

Integralidade

Paridade

Pensão integral e vitalícia

Regras de transição

Reestruturação 
remuneratória

Elevado índices de suicídios

Idade mínima para 
aposentadoria SEM LIMITE 55 ANOS 65 ANOS

REGIMES 
SIMILARES, 
REGRAS  
PREVIDENCIÁRIAS 
DISTINTAS

—

Os guardas municipais 

estão expostos a 

riscos e condições de 

trabalho similares às 

dos demais agentes 

de Segurança Pública, 

mas não têm os 

mesmos direitos.

 Equiparar as 

regras e direitos 

previdenciárias entre 

esses servidores 

é garantir que 

eles terão suas 

atividades igualmente 

reconhecidas pelo 

Poder Público.

As cidades em que armaram as suas 
Guardas Municipais depois da permissão 
do Estatuto do Desarmamento, em 2003, 
reduziram consideravelmente os homicídios 
e os casos de agressão. A incorporação das 
armas no efetivo da GM poupou 67 vidas a 
cada 100 mil habitantes no Brasil.

Como é possível ver no gráfico, as cidades 
com as maiores taxas de assassinatos antes 
do Estatuto foram as que mais reduziram as 
ocorrências depois de armar a GM. Os dados 
confirmam que o desempenho qualificado 
dos guardas municipais se reverte em mais 
segurança e, consequentemente, mais 
qualidade de vida para toda a população.

REDUÇÃO MÉDIA NOS HOMICÍDIOS / 
100 MIL HABITANTES

No 1/4 de cidades com maior taxa

Nos 50% de cidades com maior taxa

71,68
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CIDADE COM GUARDA 
ARMADA REDUZ O 
NÚMERO DE HOMICÍDIOS
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falsas

UM PESO,
duas medidas //
A principal condição para a 

promoção da Justiça é tratar 

os iguais de maneira igual e 

os desiguais de acordo com 

as desigualdades a que estão 

expostos. Nessa perspectiva, 

não faltam evidências de 

que os guardas municipais 

são submetidos a condições 

excepcionais na árdua tarefa 

de garantir a segurança da 

população. Longe de ser 

um privilégio ou somente 

um direito, a aposentadoria 

policial para os guardas é, 

inegavelmente, uma questão 

de justiça.

A violência não escolhe 

a cor da farda. Guardas 

municipais estão expostos ao 

risco de morte, ao estresse 

e à hostilidade dos grandes 

centros urbanos tanto 

quanto os demais agentes de 

segurança pública.

Por essência, a criação da 
aposentadoria policial é uma 
forma de minimizar os impactos do 
desgaste físico e emocional que 
acomete os agentes de segurança 
pública. As condições de trabalho 
desse segmento divergem 
completamente da realidade de 
outras categorias do funcionalismo 
público, como as que cumprem 
funções administrativas.

Não é justo, portanto, enquadrar os 
guardas municipais nesse último 
segmento quando, na verdade, 
eles são diariamente submetidos, 

como operadores de segurança, 
ao risco de morte, a níveis 
elevadíssimos de estresse, à maior 
propensão ao suicídio, ao desgaste 
físico e a uma expectativa de vida 
drasticamente menor que a da 
população em geral. 

É urgente reconhecer essa dura 
realidade e garantir aos guardas 
municipais o que é justo. Negar 
é contrair uma dívida gigantesca 
com aqueles que fazem da 
proteção do patrimônio público e 
do bem-estar da população o seu 
principal compromisso.

simetrias

NEGAR-LHES 
UM DIREITO JÁ 
CONCEDIDO AOS 
SEUS IGUAIS É, NA 
PRÁTICA, MINIMIZAR 
SUA IMPORTÂNCIA 
PARA O PAÍS.



6Business Proposal   |   info.business@email.com   |   www.business.com 6APOSENTADORIA POLICIAL PARA GUARDAS MUNICIPAIS: UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA

Guarda Municipal em números
Presentes na maioria dos municípios brasileiros 

de médio e grande porte, os guardas municipais 

são fundamentais para a segurança da 

população. Com prerrogativas muito similares 

às dos outros agentes de segurança, os guardas 

colocam suas vidas em risco para garantir a 

proteção ao cidadão. Alguns números já são 

suficientes para comprovar a importância dos 

guardas municipais no contexto da Segurança 

Pública:

A GM de DOURADOS (MS) prestou, 
em 2018:

 5 mil atendimentos de segurança

 4 mil ocorrências no trânsito

Na BAHIA, existem mais 
guardas municipais do que 
policiais civis. 

 O efetivo total no estado é de 
9.350

 50% dos municípios baianos 
têm GM

Só no primeiro trimestre de 2019, 
A GM de SÃO LEOPOLDO (RS)
realizou 1.657 atendimentos e 
5.289 atividades preventivas, em 
sua maioria de cunho policial

Em SÃO MIGUEL DOS 
CAMPOS (AL), a GM registrou 
um aumento de 32% nas 
ocorrências de 2017 para 2018. 
Em dezembro, a atuação em 
conjunto com outras forças 
de segurança gerou um índice 
zero de assalto ao comércio 
local.

A GM de PILAR (AL) realizou 
584 atividades em 2018, várias 
delas em conjunto com a 
Polícia Militar

Em PALMAS (TO), a GM registrou 
mais de 15 mil ocorrências nos 
últimos 3 anos

Em FOZ DO IGUAÇU (PR), 
na fronteira com Paraguai e 
Argentina, o trabalho dos 248 
guardas municipais da cidade foi 
árduo em 2017 e 2018, resultando 
em: 17 mil ocorrências policiais

Em 2016 e 2017, 8% de todas as 
ocorrências policiais registradas 
no estado de SÃO PAULO foram 
feitas por guardas municipais

Em 2018, foram mais de 41 mil 
atendimentos de segurança 
prestados pela GM nos municípios 
paulistas

Em NATAL (RN) a GM atendeu 
2.276 ocorrências em 2018

No município de SÃO JOSÉ (SC), 
a GM registrou mais de 15 mil 
ocorrências somente em 2018

Este foi o resultado do árduo 
trabalho da GM de CURITIBA 
(PR) em 2018:

 24 mil ocorrências policiais

 58 mil atendimentos de 
policiamento de trânsito

 13 mil atendimentos na
Patrulha Maria da Penha
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