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NOTA DE REPÚDIO E INDIGNAÇÃO 
 
 

A FENAGUARDAS – Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais, 
entidade sindical de segundo grau, por meio da presente nota, vem manifestar 
sua indignação e repúdio ao fato ocorrido, no último 24 de fevereiro, envolvendo 
policiais militares e guardas municipais da cidade de AUTAZES no Estado do 
Amazonas. 
 
A situação registrada em vídeo e divulgado em blog local, mostra que de forma 
abrupta e desarrazoada, policiais militares da CPA-SUL arrancaram por 
deliberação própria, adesivo de veículo oficial pertencente à Guarda Municipal 
de Autazes, em flagrante situação de abuso. 
 
O Sistema de Segurança Pública de nosso país, instituído pela Lei Federal nº 
13.675/2018, traz em seu artigo 2º que 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, e tem como núcleo principal, a integração entre as forças e seus 
agentes operacionais. 
 
O princípio da legalidade está previsto expressamente no artigo 37 da 
Constituição Federal, sendo aplicável à administração pública direta e indireta, 
de todos os Poderes e todas as esferas de governo. 
 
A legalidade é aplicável à Administração e decorre diretamente do artigo 37, 
caput, da CF/88, impondo a atuação administrativa somente quando houver 
previsão legal, e no caso em questão, respeitada as vias administrativas formais 
para seu tramite. 
 
O ato praticado pelos policiais militares, despreza os princípios que regem a 
Administração Pública, e embora, seja fato isolado, deve ser repudiado pela 
sociedade civil e suas organizações. 
 
A Federação informa que já procedeu a devida notificação a Corregedoria da 
Polícia Militar e Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública daquele Estado, 
e cobra uma postura da mesma, tendo em vista a conduta irregular dos policiais 
militares envolvidos na situação. 
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