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Introdução

A mudança do regime jurídico de trabalho da Guarda Municipal do Rio de Janeiro

(GM-RIO) no ano de 2009 constituiu uma resposta do governo municipal às reivindicações

dos servidores guardas municipais, que tiveram uma participação ativa no decorrer do pleito

eleitoral do ano de 2008. 

O  candidato  eleito  para  o  cargo  de  Chefe  do  Executivo  municipal  cumpriu  sua

promessa de campanha em outubro de 2009, com a sanção da lei que extinguiu a Empresa

Municipal de Vigilância (EMV) e criou a Autarquia Guarda Municipal do Rio de Janeiro

(GM-RIO).

Essa  modificação  era  esperada  por  muitos,  por  alguns  desde  o  ingresso,  na  então

extinta Empresa Municipal de Vigilância (EMV) no ano de 1992, pois parecia um verdadeiro

avanço institucional.

Acreditava-se que esse seria o primeiro passo para criar uma identidade institucional,

através  da  criação de  um comando  próprio  e  também para  usufruir  dos  mesmos  direitos

garantidos aos demais servidores públicos municipais. Os guardas municipais esperavam que

essa mudança viesse a instituir  como dizem, uma gestão de pessoas mais  humanizada na

instituição, isto é, diferente das ações oriundas do “militarismo”,  sobretudo, ao que tange a

forma dos procedimentos disciplinares. 

Assim, meu interesse pelo estudo deste tema surgiu, quando ao analisar os processos

administrativos disciplinares, notei que a tão aguardada mudança de regime não ocasionou

ainda, os reflexos esperados.

Em  ocasião  da  mudança  legislativa  citada,  os  processos  disciplinares  eram

obrigatoriamente, remetidos à Superintendência de Inquéritos Administrativos da Prefeitura1

para tomada de decisão. Inúmeras vezes foram “arquivados” ou foi  aplicada uma penalidade

considerada  branda  pelos  gestores  da  GM-RIO”2.  Esse  fato  foi  motivo  de  grandes

divergências.   No  ano  de  2014,  todos  os  processos  disciplinares  voltaram  a  ter  seu

encerramento, no âmbito da GM-RIO. 

Diante  desse  contexto,  a  presente  pesquisa  se  debruça  sobre  o  estudo  dos

procedimentos  administrativos  disciplinares  no  âmbito  da  GM-RIO.  A questão  central  do

trabalho  é  uma  comparação  entre  a  forma  de  instauração  e  tomada  de  decisão  dos

1 No presente artigo, substituiremos o órgão da Superintendência de Inquéritos Administrativos por Prefeitura, a 
fim de tornar o texto mais compreensível.
2 Informação colhida através do trabalho de campo.
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procedimentos administrativos disciplinares na Prefeitura e na Guarda Municipal do Rio de

Janeiro. Através da análise, buscarei demonstrar tais diferenças e por fim, abordar a percepção

dos guardas municipais em relação a isso.

 Para tanto, apresentarei alguns gráficos sobre os registros dos processos disciplinares

de  ambos  os  órgãos,  suas  respectivas  decisões,  bem  como  a  natureza  das  penalidades

aplicadas.  Fiz  também,  entrevistas  com  alguns  servidores  e  trabalharei  com  anotações

oriundas das observações e conversas informais, para que possa demonstrar a forma como os

agentes percebem esse instituto voltado para o controle e correição das ações que infringem as

normas, em tese, tanto interna como externamente.

Construção do objeto

Sou guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro, há pouco mais de doze anos. Nos

últimos seis executava tarefas administrativas. Durante todo esse período ocorreram diversas

mudanças na instituição, dentre estas aponto uma como fundamental, que foi a mudança do

regime  jurídico3.  No  ano  de  2009,  com a  extinção  da  Empresa  Municipal  de  Vigilância

(EMV)  e  criação  da  Autarquia  Guarda  Municipal  do  Rio  de  Janeiro  (GM-Rio),  os

funcionários  passaram  de  celetistas  a  servidores  públicos  estatutários.  Essa  mudança

representava para nós guardas municipais, uma carta de alforria, pois imaginávamos que nos

libertaria,  segundo  nossas  concepções,  de  uma  condição  de  subalternidade  dentro  da

organização pública municipal, a partir do reconhecimento singular das nossas qualidades e

importância funcional. Com isso, valendo-me dos dizeres de Oliveira4, rompíamos com um

ato de desconsideração,  que para nós,  era  também caracterizado como um  insulto  moral

(OLIVEIRA, 2009), possibilitando a criação de uma identidade autêntica. 

 Afinal, desde a origem da instituição sempre quisemos não só usufruir dos mesmos

direitos dos servidores estatutários, como também acreditávamos que a mudança de regime

jurídico  traria  consigo  a  modificação  no Comando  da  Instituição,  que  sempre  coube  aos

Policiais Militares que a geriam através de uma rígida doutrina e regulamento militares.

Quando ingressei  na Guarda  Municipal,  ainda  na  condição de  aluno,  tive  que me

adaptar imediatamente a comportamentos e práticas, totalmente diferentes daqueles, aos quais

que  estava  habituado.  O  dia-a-dia  na  Academia  era  pautado  por  normas  de  condutas

3 Mudança ocorrida em 2009, com a sanção da Lei Complementar municipal, nº 100.
4 OLIVEIRA, Luis R. Cardoso de.  Direito Legal e Insulto Moral: Dilemas da cidadania no Brasil, Quebec e
EUA. RJ: Relume Dumará, 2002. p. 8 e 9.
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inflexíveis,  próprias  das  organizações  militares.  A cobrança  de  prestação  de  continência,

caminhar sempre em fila “indiana” - até em deslocamentos que não se tratavam de nenhuma

atividade  curricular5 -  podendo o  seu  descumprimento  ensejar  sanção  disciplinar  e  sendo

estes, comportamentos tipicamente militares, refletem o grau de militarização da instituição

GM-RIO. 

Por ser guarda municipal há algum tempo e, sobretudo, por ser bacharel em Direito,

participei de inúmeras comissões de sindicâncias. Essas atividades tinham como finalidade

apurar  possíveis  desvios  de  conduta  funcionais.  Durante  o  período  em que trabalhei  nas

atividades  administrativas,  o  alto  índice  de  instauração  de  processos  administrativos

disciplinares, bem como suas respectivas penalidades, inclusive ao que tange a medida destas,

sempre chamaram minha atenção. 

Quando possível,  buscava  conversar  a  respeito  dessa minha percepção com outros

guardas e nunca chegávamos a uma conclusão razoável. Sempre acabávamos diante da frase

“a Guarda é diferente!”.

Da  mesma forma,  percebi  que  quando  buscávamos  por  algum reconhecimento  ou

benefício profissional também nos valia da frase “a Guarda é diferente!”. 

Isso acabava por dar, ao menos, duas dimensões ao uso da expressão “a Guarda é

diferente!”.  A  primeira  como  justificativa  dos  gestores  quanto  à  forma  de  correição

institucional  existente  GM-RIO,  através  dos  regulamentos  autoritários,  aparentemente

legítimos e reprodutores das crenças dominantes, que fazem com que os agentes acreditem

que as atribuições exercidas por eles necessitam de uma forma diferenciada de controle. A

segunda permite que os guardas municipais sintam-se numa posição diferenciada em relação

aos demais servidores, quando pleiteiam melhorias em relação a condições de trabalho.

Assim, identifiquei que a utilização da expressão “na Guarda é diferente!”, se dá tanto

por  gestores  quanto  por  guardas.  E  está  relacionada  com  o  fato  de  sermos  agentes  de

segurança pública. Porém, com percepções e intenções diametralmente opostas, como espero

demonstrar através desse trabalho.

No  que  se  refere  à  utilização  dessa  expressão  pelos  gestores,  fica  muito  mais

perceptível a sua concretude, vez que os próprios números falam por si. Nesse passo, certa

vez,  conversando com um gestor,  especificamente sobre os procedimentos administrativos

disciplinares, ele dissera que “esse negócio de sindicância dificultou as coisas, antes era mais

5 Atividades  curriculares  são  as  atividades  ou  disciplinas  previstas  no  curso  de  formação  dos  guardas
municipais.  No  caso  aqui  exemplificado,  ainda  que  não  estivéssemos  desempenhando  nenhuma  dessas
atividades, era exigido esse padrão comportamental.
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fácil, dava a ‘F.I.’, e se fosse o caso, punia e pronto. Agora demora muito esse processo todo,

que ‘a Guarda (deveria ser)/é diferente!’”. A Ficha de Informação (F.I.) era um documento

que trazia a anotação de um possível desvio de conduta do guarda municipal, através de uma

síntese  do fato  imputado,  contendo ainda  um espaço para  apresentar  sua justificativa  em

relação  a  acusação  feita.  Diante  da  resposta  do  acusado,  o  chefe  imediato  decidia

sumariamente se aplicaria ou não sanção disciplinar.  

Não  obstante,  essa  acomodação  à  realidade  social  pode  ser  classificada  como

violência simbólica,  cujo fenômeno, Bourdieu6 nos ajuda a entender através do conceito de

poder simbólico, que é “esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exerce”.  

Do Direito Administrativo Disciplinar

O  Direito  Administrativo  sancionador  consiste  em  um  desdobramento  ou  uma

ramificação do Direito Administrativo, estando inseridos no âmbito do Direito Público, cuja

finalidade se baseia na organização  Interna corporis da Administração Pública, através do

estabelecimento da hierarquia, do funcionamento dos serviços públicos, bem como se dará

sua relação com os administrados e com seus servidores. 

Nessa  perspectiva  segue  a  definição  de  Meirelles,  que  apresenta  o  Direito

Administrativo como “o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os

agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins

desejados pelo Estado”7.  Todavia,  tem que ser aqui colocado que o direito administrativo,

nada tem de harmônico, se pensarmos no grande número de normas que regem cada entidade

de maneira específica, em cada unidade subnacional, sendo aplicado como melhor aprouver e

sem nenhum grau de transparência.

Porém, na esteira da definição apresentada, ainda que com a observação apresentada,

faz-se necessário que a Administração tenha meios de controle destinados a garantir o bom

funcionamento da máquina pública em conformidade com os princípios norteadores previstos

no caput do artigo 378 da Constituição.

6 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. RJ. Bertrand Brasil. 5ª  ed. 2002. p. 7. 
7 MEIRELLES, Hely Lopes et. al. Direito Administrativo Brasileiro, 33ª edição, SP, Malheiros, 2007. p. 40.
8 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal  e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
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Um desses  meios  de  controle  consiste  na  definição  de  regras  voltadas  para  vedar

condutas inadequadas dos servidores públicos, as quais possam acarretar uma disfunção dos

serviços prestados pela Administração. Com isso, surge o Direito Administrativo Disciplinar

que conforme diz Freitas:

... tende regular as relações disciplinares entre o Estado-Administração e seu corpo
funcional, ou seja, tem em vista a normatização dos deveres dos servidores, suas
proibições,  a  apuração  das  faltas  cometidas  pelos  mesmos,  bem  como  o  bom
emprego da respectiva sanção disciplinar, objetivando, desse modo, permitir o bom
funcionamento da máquina administrativa em acordo com os preceitos legais que
norteiam a Administração Pública.9

A possibilidade da Administração Pública apurar as faltas funcionais e aplicar sanções

está consubstanciada na órbita do gozo do seu poder disciplinar.  Este nada mais é que um dos

instrumentos10 que nascem com a Administração, com o objetivo de garantir que suas ações,

desde que voltadas para o interesse da coletividade possam ser concretizadas. 

Todos aqueles que porventura se vincularem à Administração ficarão subordinados as

normatizações postas e assim, sujeitos a faculdade punitiva em relação aos atos que vão de

encontro  com  o  interesse  público,  através  do  poder  disciplinar exercido  como  uma

supremacia especial pelo Estado.

Do Processo Administrativo Disciplinar na Guarda Municipal do Rio de Janeiro

O regime disciplinar da Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro (GM-Rio) está

disposto a partir do artigo 18, até o artigo 30 da Lei Complementar nº 10011 de 2009, no qual o

primeiro  enuncia  os  preceitos  éticos,  que  os  guardas  municipais  e  os  servidores  daquela

Autarquia  deverão  observar,  pois  do contrário  incorrerão  em falta  disciplinar  de  natureza

gravíssima de acordo com o mandamento  trazido  no artigo  19,  inc.  XXXV12,  do mesmo

diploma normativo.

Aqui  é  importante  frisar  que o legislador  nomeia este  capítulo como “Do Regime

Disciplinar  Especial”.  A  especialidade  consiste  em  tratar  de  maneira  diferente  estes

9 FREITAS, Izaías Dantas. A finalidade da pena no direito administrativo disciplinar. Revista de Informação
Legislativa,  Brasília  a.  36  n.  141  jan/mar.  1999.  Disponível  em:
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_141/r141-10.pdf>. Acesso em: 12 maio 2017.
10 Os demais  poderes administrativos  são:  Poder de polícia;  Poder hierárquico; Poder regulamentar;  Poder
vinculado;  Poder  discricionário;  e  a  Polícia  sanitária. in:  MEIRELLES,  Hely  Lopes  et.  al.  Direito
Administrativo Brasileiro, 33ª edição, SP, Malheiros, 2007. p. 117-142.
11 http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/32460Lei%20Compl%20100_2009.pdf  (acesso em: 27de maio 
2017).
12 Art. 19. São transgressões disciplinares : (...)
XXXV - violar os preceitos éticos previstos no art. 18 desta Lei Complementar. 
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servidores, através de um regime disciplinar próprio. Todavia, o que de fato intriga é como os

servidores naturalizam essa diferença reiterando o discurso de que “a Guarda é diferente!”.

Mais  adiante  demonstrarei  que  os  demais  servidores  da  Prefeitura  da  Cidade  do  Rio  de

Janeiro são regidos por outras normas.

Dialogando com Kant de Lima13, cujo trabalho aponta que no Brasil, nossa sociedade

acaba por naturalizar essas desigualdades no acesso a determinados bens jurídicos. Segundo

ele, isso ocorre pelo fato da nossa cultura jurídica neutralizar os ideários formais de igualdade,

através  da  legitimação da  compensação  das  desigualdades  impostas  pelo  mercado,  dando

tratamento diferenciado a pessoas com os mesmos direitos que outras, como no caso aqui em

deslinde,  onde  aos  guardas  municipais  é  dispensado  tratamento  jurídico  diverso  e  mais

gravoso, do que dos demais servidores, em razão, supostamente das peculiaridades das suas

atribuições.

O autor demonstra que assim, a desigualdade jurídica acaba por acentuar ainda mais as

desigualdades impostas naturalmente pelo mercado, deixando de ser a base do controle social

no fator que normaliza a sociedade. Kant de Lima argumenta que isso ocorre no Brasil, pelo

fato do nosso sistema jurídico representar duas lógicas paradoxais que, segundo ele, pode ser

representada pela pirâmide superposta ao paralelepípedo. A primeira seria a lógica própria das

sociedades desiguais, como as de castas, onde a base será sempre maior que o topo. A outra

representaria  as  sociedades  republicanas,  de  modo que  estando todos  na  mesma base,  as

diferenças naturalmente impostas pelas esferas sociais, políticas ou econômicas - próprias do

mercado, conforme o autor – seria justificada mediante tratamento jurídico igualitário. 

No  artigo  19  dessa  mesma  lei,  como  já  dito,  é  que  está  definido  o  que  “são

transgressões  disciplinares”.  Esse  artigo  apresenta  trinta  e  cinco  incisos  capitulando  as

infrações funcionais. Dentre elas, vinte são tidas como gravíssimas, nove são classificadas

como graves e apenas seis como falta simples.

Em 2014, foi editado o Decreto nº 38.25414, que aprovou o Regulamento Disciplinar

Especial da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a fim de instrumentalizar todo o processo

disciplinar  referente aos  servidores  da GM-Rio.  Além disso,  o  regulamento trouxe outras

diretrizes e, inclusive, permitiu que todos os processos disciplinares tenham seu encerramento

13 KANT DE LIMA, R. Polícia, justiça e sociedade no Brasil: uma abordagem comparativa dos modelos de
administração de conflitos no espaço público. REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 13: 23-38 NOV.
1999.
14 Disponível em: http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/45743Dec%2038254_2014.pdf. (acesso em: 27de
maio 2017).
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no âmbito institucional da GM-Rio15. Isso porque até a edição deste expediente, bem como,

do  Decreto  38.25616,  também  de  2014,  todos  os  processos  de  sindicância  dos  órgãos

municipais que ensejassem a aplicação de penalidades, exceto o dos procuradores municipais,

eram encaminhados  às  Comissões  Permanentes  de  Inquérito.  As  Comissões  eram órgãos

pertencentes  a  estrutura  da  extinta  Secretaria  Municipal  de  Administração  e  agora  estão

subordinadas  ao  Subsecretaria  de  Assuntos  Compartilhados.  Existiam  antes  da  mudança

legislativa  citada,  não  somente,  como  órgão  apuratório,  mas  também revisor  de  todo  os

procedimentos  disciplinares  das  demais  instituições,  o  que  ocasionava,  por  vezes,  uma

reformulação ou até mesmo anulação da penalidade aplicada17.

De acordo com o artigo 6º desse decreto:

são transgressões disciplinares toda e qualquer ação ou omissão contrária ao dever
funcional  ou à  inobservância  dos  preceitos  instituídos por  este  regulamento,  lei,
decreto  e  qualquer  outro  ato  normativo,  além  de  ordens  escritas  ou  verbais  de
superiores hierárquicos.

Assim, conforme estabelece o artigo 30 do mesmo Decreto, ao constatar qualquer das

hipóteses previstas no art. 6º, se iniciará o respectivo “processo apuratório”.

Qualquer  integrante  da  GM-Rio  que  tiver  conhecimento  de  fatos  contrários  à
disciplina, deverá comunicá-los ao seu Chefe imediato, por escrito ou verbalmente,
o qual  determinará  a  sua averiguação prévia ou determinará,  de imediato,  a  sua
apuração  pelos  meios  competentes,  respondendo  o  noticiante,  na  hipótese  da
constatação de sua má-fé.

Contudo, diante do que percebo dentro da Instituição, tais participações18 feitas por

servidores  apontando  possíveis  desvios  de  conduta  funcional  se  dão  quase  sempre  por

verticalização19, ou seja, por aqueles que ocupam um lugar de chefia em relação ao possível

infrator. Não é comum que subordinados façam queixas de seus superiores por receio de que

venham sofrer retaliações, pelo fato dos processos serem julgados por pessoas que estariam na

mesma posição hierárquica do que fora denunciado. 

Por esse motivo o sentimento de receio explicitado pelos subordinados, em relação a

queixarem-se dos seus superiores ganha sentido. Afinal de contas, como diz Da Matta, “é

15 Art. 64. Recebido os autos, caso tenha sido configurada a irregularidade e identificado o autor, a autoridade
que houver promovido a sindicância, após ouvida a Corregedoria e Consultoria Jurídica, aplicará, de imediato, a
pena disciplinar cabível, se esta for de sua competência.
16 Disponível em: http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/45745Dec%2038256_2014.pdf
17 Informação obtida através do trabalho de campo, com os entrevistados 4 e 5. 
18 Participação é o termo utilizado dentro da GM-Rio, a fim de indicar que houve uma anotação de um possível
desvio de conduta do guarda municipal. 
19 Essa afirmativa foi baseada, sobretudo, na filtragem dos motivos que ensejaram a abertura dos procedimentos
apuratórios disciplinares no ano de 2016. Todavia, convém esclarecer que em mais de 13 anos na instituição
GM-RIO, pouquíssimas vezes, ouvi sobre casos de ocorrências em que o subordinado tenha feito queixa de um
superior, tão pouco, trabalhei em um procedimento com este objeto de apuração. 
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básica a distinção entre o  indivíduo e a  pessoa como duas formas de conceber o universo

social  e  nele  agir”.20 Seguindo  essa  lógica,  que  define  o  indivíduo  através  da  expressa

condição de sujeito de leis gerais e a pessoa mediante a sua posição social, é que Da Matta

materializa a hierarquização da sociedade brasileira mediante as relações de poder. A relação

entre os agentes, então, se dá de maneira pessoalizada,  “permitindo o estabelecimento de elos

personalizados em atividades impessoais” (p. 195). 

A existência desse sistema relacional, que tem sua base de sustentação nos atores e não

nas leis, explicitam o domínio da elite na sociedade brasileira, através da prevalência do “você

sabe com quem está falando?”. Ainda segundo Da Matta21, a organização social baseada na

pessoalidade e no “jeitinho” é capaz de desvanecer o maior garantidor da democracia a lei,

vez que tornam latentes os privilégios de uns em detrimento da maioria.

Como exemplo, cito um caso emblemático que ocorreu no ano de 2014, em que no

mês de janeiro houve um confronto entre camelôs e guardas municipais na Rua Uruguaina, no

Centro do Rio, terminando com vários agentes feridos e uma viatura da instituição virada de

“cabeça”  para  baixo.  No dia  seguinte,  vários  guardas  se  recusaram a sair  das  suas  bases

alegando  falta  de  segurança,  bem como,  a  falta  de  equipamentos  de  proteção  individual

adequados. Daí, a fim de contornar esse impasse, dirigiu-se à Unidade de Ordem Pública do

Centro  (UOP-CENTRO) o  então  Diretor  de  Operações,  o  qual,  diante  da  ineficiência  do

diálogo determinou com base na sua hierarquia e no regulamento que todos deveriam assumir

seus postos de serviço e que aqueles que desobedecessem estariam sujeitos a aplicação das

sanções disciplinares. Contudo, posteriormente em conversa com o próprio Inspetor Geral a

situação foi contornada, voltando o serviço a ser efetuado dentro da sua normalidade.

Ocorre que no mês de abril  do mesmo ano, com a saída do então Inspetor  Geral,

alçado  ao  cargo  de  Secretário,  assume  em  seu  lugar,  o  então  Diretor  de  Operações,

determinando a abertura de procedimento apuratório sobre aquele ocorrido em janeiro. Ao

final  destes  procedimentos,  vários  guardas  foram punidos  com 90 dias  de  suspensão,  01

exonerado  e  até  o  momento  de  escrever  esse  artigo,  143  encontram-se  na  condição  de

“inapto” pela Comissão de Estágio Probatório.

Logo, através dessa lógica dual brasileira, Da Matta ajuda a entender que o “guarda-

indivíduo” sujeito às leis impessoais que o subordina e não participante de qualquer grupo

com  importância  relacional,  estará  sempre  sujeito  aos  quereres  do  “chefe-pessoa”,

20 DA MATTA, R. Carnavais, malandros e heróis - para uma sociologia do dilema brasileiro. 6. ed. Rio de
Janeiro: Rocco, 1997. p. 218-219.
21 DA MATTA, R. Carnavais, malandros e heróis - para uma sociologia do dilema brasileiro. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1997.
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principalmente,  em  razão  das  relações  pessoais  que  o  circundam  e  da  hierarquia

institucionalmente estabelecida.  

De todo modo, convém dizer que alguns processos disciplinares na GM-Rio, também

são decorrentes de denúncias feitas através da Ouvidoria e da Corregedoria, por pessoas da

sociedade civil, que buscam estes canais para relatar atitudes de guardas, que segundo elas

estão em desacordo com as normas de conduta. 

 Abaixo  apresento  um  gráfico  que  demonstra  quantos  processos  administrativos

disciplinares22 foram instaurados no âmbito da GM-Rio nos anos de 2014, 2015 e 2016, e

também quantas penalidades foram aplicadas. 

Antes de apresentar a análise dos registros, devo fazer constar que os números trazidos

abaixo  foram obtidos,  através  da  Corregedoria  da  Guarda  Municipal  do  Rio  de  Janeiro,

mediante  formulário  próprio,  acompanhado  dos  motivos  que  o  justificasse.  O pedido  foi

entregue no dia 10 de janeiro de 2017. Porém, somente quase sessenta dias depois, e após a

passagem  do  requerimento  por  quatro  setores  da  GM-RIO,  tive  acesso  aos  registros

solicitados, em 06 de março de 2017.

Figura 1 - QUANTIDADE DE PROCESSOS INSTAURADOS E PENALIDADES
APLICADAS NA GM-RIO
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22 Diferentemente da Prefeitura, no montante do número de processos da GM-Rio, encontram-se todos os que
possam ensejar penalidades disciplinares,  como sindicância ou PAD. Todavia, tal diferença em nada obsta o
desenvolvimento da  pesquisa  pretendida  uma vez  que  estamos  diante  de  um número  aproximado de  7.500
servidores.
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No  gráfico  1,  fiz  uma  comparação  entre  o  número  de  processos  disciplinares

instaurados na GM-Rio e quantos resultaram em aplicação de penalidade aos seus servidores.

Contudo,  é  necessário  dizer  que  esses  processos  foram  originados  sobre  diversas

classificações de possíveis desvios de conduta e que diante da impossibilidade de mencionar

todos, citarei apenas os mais comuns, de maneira exemplificativa: “falta ao serviço” (ocorre

quando o guarda falta ao trabalho); “uso de barba” (quando o guarda deixa de barbear-se);

“insubordinação” (se caracteriza em razão do não cumprimento de ordens superior); “conduta

indevida” (praticar ato não condizente com o serviço); “abandono de posto” (ausentar-se do

local onde está escalado, sem autorização); “não usar cobertura” (deixar de usar o chapéu –

“boné” - que faz parte do uniforme).

Segundo os registros obtidos através da Corregedoria,  em 2014 foram abertos 799

processos, dos quais 443 ensejaram punição aos servidores, isso em percentuais representa

aproximadamente  55%  do  total.  No  ano  de  2015  foram  abertos  816  processos,  que

terminaram  com  a  aplicação  de  313  punições  administrativas,  representado  em  termos

percentuais, aproximadamente 38%. Finalmente, em 2016 a GM-Rio fez apuração de desvio

de conduta, através de 435 procedimentos apuratórios, dos quais 314 resultaram em punição

de servidores, algo em torno de 72% do total.

Do Processo Administrativo Disciplinar na Prefeitura do Rio de Janeiro

Como já disse, na Prefeitura do Rio de Janeiro, somente os guardas municipais e os

procuradores  do  município  seguem um Regulamento  Disciplinar  próprio.  Em relação aos

primeiros,  tal  regulamento  foi  denominado  de  especial, cuja  existência  esta  baseada  na

necessidade de um controle mais rígido das suas ações, sobretudo, pelo fato de entenderem

que suas funções laborais, os tornam mais propícios a desvios de condutas funcionais, como

explicitado por nossos entrevistados, como segue:

Entrevistado  2   -  GM  -  No  que  se  refere  ao  processo  disciplinar,  o  regime
disciplinar na Guarda Municipal, embora sejamos servidores públicos municipais, a
gente tem um toque diferenciado em relação aos servidores municipais do Rio de
Janeiro. Essa é a razão de a gente também ter um regime especial disciplinar.

Entrevistado 1  - GM -  Eu entendo que tem uma diferença, realmente tem uma
diferença por ser  uma força de segurança,  mas daí  a  ser  dessa forma,  com esse
excesso de punição, eu não concordo.
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Os demais servidores são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

(Lei nº 94/197923), cujo Regime Disciplinar consta a partir do artigo 162, e seus respectivos

procedimentos apuratórios estão regulamentados pelo Decreto nº 38.256/1424. 

De todo modo, ao tomar como paradigma apenas os textos normativos, não se nota

grandes diferenças quanto aos mecanismos de apuração e aplicação de penalidades. Porém,

destaco alguns mecanismos que podem ser utilizados para atenuar a penalidade aplicada aos

servidores  da  Prefeitura,  como por  exemplo,  o  constante  no  artigo  17625,  do  Estatuto  do

Servidor, que permite a aplicação da penalidade de advertência em caso de negligência do

servidor faltoso. 

Sob  esse  aspecto,  lembro  que  o  inciso  XV do  artigo  19,  do  Regime  Disciplinar

Especial (o qual estão vinculados os guardas municipais), estabelece como falta grave a ação

negligente  do agente,  tendo em seu artigo  2526,  como respectiva  sanção,  a  penalidade de

suspensão de 16 a 40 dias. 

Outro  aspecto,  também relevante,  consiste  na  aplicação  da  penalidade  demissória.

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos, essa prerrogativa é privativa do Chefe do Poder

Executivo, no caso o Prefeito, para todos os servidores públicos. Porém, mais uma vez esta

disposição não alcança os guardas municipais, podendo estes, serem demitidos pelo Inspetor

Geral da Autarquia, ratificando mais uma vez as desigualdades de tratamento, sobre a égide

do discurso de que  “a Guarda é diferente!”.

A seguir  apresento  outro  gráfico,  demonstrando  quantos  processos  disciplinares27

foram instaurados pela Prefeitura e, quantos foram finalizados com a aplicação de penalidades

administrativas aos servidores comuns, isto é, aos não guardas. 

Contudo, como feito anteriormente, primeiro ressalto que os dados utilizados na figura

abaixo, foram conseguidos mediante requerimento informal, isto é, escrito a mão, em uma

folha  de  papel  simples,  na  Superintendência  de  Inquéritos  Administrativos  da  Prefeitura,

subordinada  à  Subsecretaria  de  Assuntos  Compartilhados,  antiga  Secretaria  Municipal  de

23 Disponível em: http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/16488Lei_94_79.pdf. (Acesso em 04/06/2017)
24 Disponível  em:   http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/45745Dec%2038256_2014.pdf.  (Acesso  em
04/06/2017)
25 Art. 176. Caberá a pena de advertência, a ser aplicada verbalmente, em caso de negligência.
26 Art. 25. A pena de suspensão será aplicada: (...); II - de dezesseis a quarenta dias, nos casos de falta grave;
27 Imperioso ressaltar que a Superintendência de Inquéritos administrativos é um órgão central de instauração e
decisão  de  Processos  Administrativos  Disciplinares  (PAD).  Contudo,  nos  números  apresentados  não  estão
incluídas as possíveis sindicâncias que por ventura possam ser instauradas nos demais órgãos,  em razão do
advento do Decreto 38.256/2014, sobretudo, na área da saúde, segundo nossa pesquisa constatou. Contudo, isso
em  nada  atrapalha  o  desenvolvimento  do  respectivo  trabalho,  eis  que  estamos  diante  de  um  universo  de
aproximadamente 180.000 servidores e como explicitado por um dos nossos entrevistados, “[...] a apuração de
desvios de conduta no âmbito dos outros órgãos é incomum, pelo fato de não quererem se envolver. O que acaba
por remeterem aquele órgão”.
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Administração, sendo recebidos dois dias após a solicitação feita, por tratar-se segundo os

funcionários que me atenderam, de registros públicos.

Figura 2 - QUANTIDADE DE PROCESSOS INSTAURADOS E PENALIDADES
APLICADAS NA PREFEITURA DO RIO
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Assim, como também no gráfico anterior (vide gráfico 2), fiz uma comparação entre o

número de processos disciplinares instaurados na Prefeitura do Rio e quantos resultaram em

aplicação de penalidade aos seus servidores. Segundo os registros em 2014 foram abertos 681

processos,  dos  quais  103  ensejaram  punição  aos  servidores.  Percentualmente  representa

aproximadamente 15% do total. Já em 2015 foram abertos 675 processos, que terminaram

com  a  aplicação  de  141  punições  administrativas,  representado  em  termos  percentuais,

aproximadamente 20%. Por último, em 2016 a Prefeitura do Rio fez apuração de desvio de

conduta,  através  de  593  procedimentos  apuratórios,  dos  quais,  apenas  70  resultaram  em

punição de servidores, algo em torno de 12% do total.

Diante dos números apresentados nos gráficos 1 e 2, pode se considerar elevados os

números de processos e penalidades ocorridas no âmbito da GM-Rio, quando comparados

com os demais servidores estatutários da Prefeitura do Rio. Esse posicionamento se dá não só

em razão da quantidade dos processos e penalidades propriamente ditas, mas também em

razão do número de  servidores  representados  em ambos.  Com isso,  pretendo através  das

13



entrevistas identificar as razões para a existência da discrepância entre esses números e se

realmente o trabalho diferenciado dos guardas municipais per si os justificam.

Os números apresentados e as perspectivas dos servidores

A fim de compreender os números apresentados, realizei algumas entrevistas formais

com pessoas que, no dia-a-dia, são responsáveis por instruir, decidir ou que de certa maneira

podem influenciar na formação ou decisão de cada um dos processos, primeiro da GM-Rio e

posteriormente na Prefeitura. 

Além disso, além da minha observação participante ou participador observante28, uma

vez que também sou guarda municipal,  busquei ouvir  outros guardas informalmente,  para

ajudar a compreender suas visões sobre a maneira correicional institucionalizada na GM-Rio.

Mediante as entrevistas, acabei por identificar algumas percepções que, segundo os

ouvidos,  seriam as  responsáveis  por  ocasionar  os  números  apresentados,  dentre  as  quais

destacarei  mais  adiante,  aquilo  que  denominaram  de  “cultura  militarizada”,  ou  seja,

segundo eles, tal cultura seria a imposição dos métodos de gestão e procedimentos cobrados

com base nos padrões militares.

Porém, antes de falar desse item especificamente,  enfatizo que todos manifestaram

uma perspectiva futura de mudança, ao que tange os procedimentos até aqui adotados, pelo

fato de que a ocupação do cargo máximo da Instituição hoje, está sendo ocupado por uma

mulher, pois associam à sua figura um tratamento mais humanizado.

De certa maneira, acreditam que essa mudança possa dar início a formação do ethos

guarda  municipal,  o  qual,  segundo Gregório  Filho29,  “acabou por  não ser  estruturado até

agora, em razão do isomorfismo sofrido das outras forças policiais”, sobremaneira da Polícia

Militar, pelo fato dos seus Oficiais sempre terem exercido o papel de gestores da GM-Rio, até

então.

A militarização ideológica na GM-Rio: um paradoxo e seus reflexos nos processos 

administrativos disciplinares

28 FRANÇA (2013) afirma que um pesquisador nativo, através de uma “experiência” prévia sobre o que vem a
observar e descrever pode colaborar para entender o mundo, o qual lhe é familiar.  Assevera que inda que esse
não seja o caminho comum a ser seguido pelos pesquisadores, nada tem de apologético. Contudo, admite que
para ser possível o entendimento do mundo o qual participa, é necessário criar um distanciamento e uma busca
constante de neutralidade, pois é possível tornar o familiar em exótico (apud Da Matta).
29 Gregório Filho, Genésio. Policiamento Comunitário: a experiência do grupamento de guardas comunitários
da GM-Rio no Conjunto Habitacional Bandeirantes – Vargem Pequena/RJ. Autografia: RJ. 2017. p. 38.
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A militarização  das  forças  de  segurança  pública  no  Brasil,  tem seu  ápice  com a

implementação do regime ditatorial (1964-1985). Segundo Jorge da Silva, após esse período

“as  instituições  encarregadas  pela  segurança  pública  no  Brasil  ficaram  indelevelmente

marcadas pela doutrina de segurança nacional”30 e por isso reflete em suas ações  o discurso

voltado  para  o  enfrentamento  que  busca  a  vitória  sobre  o  inimigo.  No  mesmo  texto,

consequentemente  o  autor  acaba  por  explicar  que  a  “militarização  ideológica”  é  a

transposição para a área de segurança pública dos valores e crenças da “doutrina militar”

cristalizando socialmente uma ideia de guerra.

Se no início de criação da GM-Rio, a grande parte do efetivo era, sem dúvida alguma,

de egressos ou com passagens por alguma força militar, hoje, pelo que pude constatar através

das conversas informais, é que boa parte não teve essa experiência ou que de alguma maneira

não a  vê  como própria  para  as  atribuições  institucionais  da  Guarda  Municipal.  Assim,  a

“cultura militarizada” tem sido cada vez mais questionada, gerando conflitos internos como, a

legalidade ou não de proibir o uso de barba, uso de cobertura31; prestação de continência;

dentre outros, que podem parecer pequenos para os de fora, porém, intrínsecos dos valores

morais que subsistem naquela instituição.

Em relação ao uso de barba, apresento um caso interessante, o caso dos “barbudos”.

Alguns  guardas,  lotados  na  mesma  unidade  da  GM-RIO,  foram  colocados  em  postos

fechados, ou seja, sem contato com o púbico externo por utilizarem barbas. Isso ocorreu pelo

fato deles terem se valido de atestados médicos que relatavam a impossibilidade de fazerem a

barba habitualmente. Isso significa que em razão da escala de serviço estabelecida pela GM-

RIO a época, os guardas deveriam fazer a barba no máximo a cada dois dias.

Sobre isso, ao perguntar a outro guarda, sobre o motivo pelo qual ele não segue as

normas, considerando a proibição de se usar barba em serviço? Ele me respondeu em um tom

mais contundente que: “[...] não deveria ser proibido usar barba, porque isso é militarismo!”

O mesmo entrevistado disse que “já havia sido punido e que por isso, hoje tem uma ‘dispensa

de barba’”, que como já disse, trata-se de um atestado médico, normalmente assinado por um

dermatologista,  o  qual  declara  a  impossibilidade  daquela  pessoa  estar  fazendo  a  barba

constantemente. Com isso, a instituição não tem como aplicar sanção por “uso indevido de

barba em serviço”. 

30 SILVA, Jorge da. Militarização da segurança pública e a reforma política: um depoimento, 1996. Disponível
em  http://www.jorgedasilva.com.br/artigo/59/militarizacao-da-seguranca-publica-e-a-reforma-da-policia:-um-
depoimento-[1].
31 Apetrecho utilizado na cabeça e que compõe o uniforme. Também conhecido popularmente como “boné”.
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Nesse ponto, se trata de uma medida comum, alguns guardas se valerem de atestados

médicos para que possam usar barba, sem que venham a sofrer penalidades administrativas

disciplinares.  Recordo  também que quando  ingressei  na  GM-RIO,  este  procedimento  era

necessário até para a utilização de óculos de sol, sendo que a única diferença, era em relação

ao profissional que assinava este documento, nesse caso um oftalmologista.

Muito embora seja comum a busca por atestado médico, hoje somente para uso de

barba, uma vez que o uso de óculos de sol não sofre mais restrição, isso representa o paradoxo

constituído pela visão dos dirigentes da instituição e de parte dos demais servidores. Enquanto

para os primeiros, o fato de usar barba incorre em transgressão disciplinar e por isso é passível

de sanção, com a finalidade de manter inabalados os princípios da hierarquia e disciplina,

assim não o é para os segundos. Porém, o caso dos “barbudos” se torna mais relevante, na

medida em que a decisão de os colocarem para trabalhar em postos fechados, provocou um

déficit no trabalho de patrulhamento a ser efetuado pela unidade na qual estavam lotados. 

Essa nítida divisão de opiniões e percepções acerca do enquadramento que devem ter

perante as regras institucionais, sobretudo, entre as duas equipes (dirigentes e dirigidos) nos

faz rememorar  alguns dos aspectos formais  apontados por Goffman32,  os quais definem a

classificação do que denominou de “instituições totais”.

Busquei também compreender esse paradoxo, através da teoria do desvio de Howard

Becker33.  Segundo  essa  teoria  sociológica,  Becker  estabelece  que  o  rótulo  de  outsider

(desviante) é atribuído aquele que se dispõe a não cumprir as normas estabelecidas por um

determinado grupo específico, no qual define como “empreendedores morais”. Como o autor

mesmo pronuncia o “desvio não é uma qualidade que reside no próprio comportamento, mas

na interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que reagem a ele" (p.27). Levando

em consideração a complexidade social, “aquele que infringe a regra pode pensar que seus

juízes são [os] outsiders” (p.15). Contudo, Becker reconhece que na sociedade existem dois

grupos, os dominantes e os dominados, o que nos remete mais uma vez, a perceber a maneira

hierarquizada que a sociedade se organiza em especial a brasileira.

Convém ressaltar,  que  essa  teoria  interacionista  de  Becker,  ocorre  diante  de  uma

sociedade  igualitária,  mas  isso  não  obsta  reconhecer  que  estejam  ausentes  as  relações

desiguais.  Todavia,  no  presente  estudo,  a  diferença  de  poder  em  relação  da  estrutura

32 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. Tradução de Dante Moreira Leite. 5ª ed. São Paulo:
Perspectiva, 1996. 
33 BECKER, Howard S. Outsiders.  Estudos de sociologia do desvio.  Tradução Maria Luiza X.  de Borges;
revisão técnica Karina Kuschnir. - 1.ed. - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 
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institucional  que  circundam  as  interações  cotidianas  dos  guardas  municipais  tornam-se

decisivas para a definição do desviante.

Embora alguns autores34 afirmem que as Guardas Municipais não são instituições de

segurança pública, portanto não são afetadas por essa ideologia, me parece que, a partir das

práticas que os guardas são obrigados a adotar, bem como as estratégias que encontram para

contrapor-se  às  regras  –  como  autorização  para  manterem  suas  barbas  e  usarem  óculos

escuros demonstram o contrário35. Nesse sentido, dialogando com a afirmação de Da Silva, de

que “a “ideologia” não atinge só os policiais”36!  Ou seja,  a GM-RIO como instituição de

segurança pública que é, e sendo gerida por mais de duas décadas sobre a doutrina castrense,

que  versa  sobre  as  condutas  e  os  procedimentos  próprios  da  cultura  militar,  além  de

regulamentos semelhantes, acabou apreendendo sua forma de gestão. 

Por conseguinte, é com base nessas ideias de vitória sobre o inimigo e de guerra, que

se encontram arraigadas e difundidas no nosso meio social, bem como, o exposto no tópico

anterior, que irei refletir como isso pode ser observado nos processos disciplinares instaurados

no âmbito da GM-Rio.

Da “cultura militarizada”

Ao iniciar  este  tópico,  primeiramente convém esclarecer  que a GM-Rio desde sua

criação no ano de 1992, teve seus cargos de gestão ocupados por militares, e em sua grande

maioria oriundos do oficialato da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). 

De todo modo, lembro também que naquela época os integrantes que compunham a

instituição, em grande parte vieram direto das forças armadas ou por lá já haviam passado.

Essa informação tem origem nas falas daqueles que foram os primeiros a ingressarem na GM-

Rio, ainda na época da antiga Empresa Municipal de Vigilância. Este grupo é conhecido como

“oriundos  da  COMLURB”,  pelo  fato  de  prestarem  concurso  público  para  vigilantes  da

Companhia Municipal de Limpeza Urbana.

34 Ver LAZZARINI (1991); SILVA ( 2001).
35 Julgamento do Recurso Extraordinário- 846854. Plenário do STF. Em 25/05/2017. 
Ministros do STF, Dias Tóffoli, “[...] que ela (Guarda Municipal) está no capítulo da Segurança Pública, art.144,
§ 8º, então não pode ser outra coisa, se não Segurança Pública, não precisa ter precedente pra dizer, isso é o que
está na Constituição [...]”. Ministro Alexandre de Moraes: “[...] não só a Guarda Civil faz parte da Segurança
Pública na Constituição como determina o art. 144, como a lei 13.022/14, tratou ela, como Segurança Pública,
das funções de Segurança Pública [...]”. 
36 SILVA, Jorge da. Militarização da segurança pública e a reforma política: um depoimento, 1996. Disponível
em  http://www.jorgedasilva.com.br/artigo/59/militarizacao-da-seguranca-publica-e-a-reforma-da-policia:-um-
depoimento-[1].
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Somente  em  janeiro  de  2017,  portanto,  mais  de  duas  décadas  e  meia  após  sua

fundação, é que um servidor de carreira veio a ocupar o cargo de Inspetor Geral, e que em

nenhum outro cargo dentro da GM-Rio tem um militar nomeado.

Dito isto, fica mais fácil compreender  porque, nas entrevistas que realizei durante o

trabalho  de  campo,  praticamente  todos  os  entrevistados  atribuem  principalmente  a  essa

“cultura militarizada” uma grande influência na produção dos números apresentados. 

Essa “cultura militarizada”, que segundo nossos colaboradores apontam como a causa

primordial  para a  materialização dos  números  apresentados nesse artigo,  pode ser  melhor

entendida, se nos valermos dos estudos do antropólogo Roque Laraia37. Esse autor, ao abordar

as  origens  das  definições  do  termo  cultura,  através  da  interação  de  estudos  de  outros

pesquisadores, desde antigamente até a contemporaneidade, concluiu que cultura não é uma

herança  genética.  Isso  porque,  segundo  ele,  através  do  que  chamou  de  processo  de

“endoculturação”,  os  seres  humanos  podem apreender  ou  também criar  comportamentos,

provocando mudanças em ritmos mais ou menos acelerados. Consequentemente, aponta que a

cultura seria dinâmica, refutando qualquer tipo de determinismo, seja geográfico ou físico.

Marconi e Presotto38 seguindo essa mesma linha, dizem que pelo fato de a cultura não

impor totalmente aos seres humanos seus comportamentos, ainda que a sociedade influencie

nos seus modos de vida, permite a eles falarem da relação entre cultura e personalidade.

Com  base  nos  conceitos  acima,  é  possível  alcançar  os  motivos  que  levam  os

entrevistados a acreditarem que o longo período, no qual, os militares estiveram gerindo a

instituição,  mediante  seus  regulamentos  e  maneiras  de  aprendizado,  contribuem

indelevelmente para a forma como os comportamentos são refletidos na gestão das pessoas.

Entre pregos e martelos: o militarismo e a desconsideração do eu

Um dos relatos que mais chamou minha atenção na pesquisa de campo foi o de um

guarda,  que  após  a  finalização  de  um  processo  administrativo,  ao  se  manifestar

contrariamente a penalização do servidor, em razão de perceber, segundo ele, que se tratava

de um erro normal de ocorrer durante o serviço, ouviu a seguinte frase: “[...] que a gente tava

na função ali de martelo, e se eu queria voltar a ser prego[!]”39. Nessa concepção, aqueles que

atuam  na  apuração  de  possíveis  desvios  de  conduta  estão  na  condição  de  “martelo”,

37 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico, 21º edição. Zahar: Rio de Janeiro, 2007.
38 MARCONI,  Marina  de  Andrade;  PRESOTTO,  Zélia  Maria  Neves.  Antropologia.  Uma introdução,  São
Paulo: Atlas. 2006, 6ª edição.
39 Frase dita pelo ENTREVISTADO 1 – GM.
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impingindo aos investigados a posição inferiorizada de “pregos”, por isso, aptos a receber,

segundo eles a “pancada”/penalidade.

A análise  da  frase  acima  descrita,  irremediavelmente  nos  remeteu  à  diferenciação

estabelecida por Da Silva40 entre o que vem a ser “militar” e “militarismo”. O autor afirma

que o militarismo é decorrente da visão turva, mediante a exacerbação máxima de ameaça ou

desordem das cinco características que, apud Boer, identifica como “ideologia militar”, sendo

essas,  o  autoritarismo;  o  pessimismo  a  respeito  da  natureza  humana;  o  alarmismo;  o

nacionalismo e o conservadorismo político.

Também fica claro que a função de “julgar” os possíveis desvios de conduta praticados

por guardas municipais, encontra-se embebida na lógica do justiçamento, ou como observou

Kant  de  Lima41,  as  regras  não  internalizadas  pelos  agentes,  para  poderem  servir  como

proteção  de  maneira  preventiva  e  de  todos,  acabam por  conseqüência  dentro  do  sistema

repressivo de controle social, penalizando preferencialmente os outros, que são os desiguais.

Sobre a frase “nós estamos na função de martelo”, cito um exemplo. 

O servidor responsável pelo fechamento das folhas ponto e da planilha de pagamento

dos guardas da unidade “X”, que contava com aproximadamente trezentos guardas, esqueceu-

se de colocar  na dita  planilha,  a quantidade de horas  noturnas trabalhadas42,  somente em

relação a um de seus colegas. Consequentemente, no mês posterior, aquele cujo apontamento

fora esquecido não veio a receber os valores relativos ao adicional incidentes sobre as suas

horas  noturnas  trabalhadas.  Ao  buscar  por  informações  acerca  dos  motivos,  de  seu  não

pagamento, de imediato foi detectada a ausência do seu nome, no campo correspondente da

planilha. Verificando-se assim que este foi o motivo pelo qual os valores não haviam sido

pagos. Com isso, foram tomadas as medidas necessárias para que o servidor fosse ressarcido

dos  valores  faltantes.  De  toda  sorte,  também foi  aberto  um procedimento  administrativo

disciplinar, para apurar as circunstâncias e os motivos pelos quais aquilo ocorrera, tendo sido

então finalizado com a responsabilização e “apenação” de 15 (quinze) dias de suspensão,

imposta  ao  servidor  responsável  pelo  preenchimento  da  planilha,  pelo  fato  de  ter  sido

negligente no exercício das suas funções.

O caso, ainda que tenha previsão legal, me parece que se coaduna com a maioria dos

demais  ocorridos  no  âmbito  da  GM-Rio  e  que  são  um  dos  aspectos  que  ocasionam  a

40 SILVA, Jorge da. “Militarismo”. 2014. Disponível em: http://www.jorgedasilva.com.br/artigo/45/militarismo/
41 KANT DE LIMA, Roberto. Igualdade, desigualdade e métodos de produção da verdade jurídica: uma visão
antropológica. 2004. Disponível em: http://www.ces.uc.pt/lab2004/inscricao/pdfs/painel56/RobertoKant.pdf.
42 Por determinação legal, incidem sobre as horas noturnas trabalhadas um acréscimo de 20% em relação às 
diurnas.
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desproporção dos números apresentados neste trabalho, quando comparados na forma como o

foram. 

Assim,  os  servidores  responsáveis  pela  decisão  dos  processos  na  GM-RIO  ao  se

colocarem na condição de martelo, cuja função43 precípua é golpear um objeto ou adversário

como  na  antiguidade,  se  posicionam  previamente  como  algozes,  a  espreita  de  qualquer

possibilidade que lhe enseje desferir seu golpe. Com isso, fica latente a sua forma de impingir

aos servidores, uma espécie de desumanização ou despersonalização do ser humano, ou ainda

como definiu Goffman, na sua obra já citada, a mortificação do eu. 

Para entender melhor, tudo que foi descrito, trago algumas repostas obtidas durante as

entrevistas: 

Entrevistado 2 – GM A visão que se tem, volto a dizer, a separação do erro humano
para uma transgressão disciplinar tem que ser feita. Existe um jargão antigo que diz
que errar é humano. E eu sei que acertar também é humano. Mas, na construção,
eu entendi  que não  se  tratava de uma transgressão  disciplinar  porque ela  tem o
transgressor e tem o condão da desobediência da norma, seja positivada ou daquela
cultura institucional. E a nossa cultura é “errou, está punido”. (g.n.).

Entrevistado 1 - GM - Eu acho que a grande maioria é feito dessa forma ali [...]. As
apurações, em todos os erros humanos são caracterizados como erro funcional,
não tem essa diferenciação pro Comando da instituição. [...] Mais uma vez, a cultura
militarizada  enseja  esse  excesso  de  instauração  de  procedimento  administrativo
disciplinar pra poder você ter o efetivo da GM na “mão”, eu entendo que é dessa
forma, pelo menos nos Comandos anteriores agiam dessa forma, o controle sobre o
efetivo, através da punição, da sanção disciplinar. (g.n)

Entrevistado  2   -  GM  -  Em  questão  desse  índice das  penas  aplicadas  aos
servidores  da Guarda Municipal  do Rio de Janeiro,  eu atribuo à incidência do
crescimento  do  pensamento  militar,  em  razão  do  que  eu  acabei  de  falar
anteriormente, que todos os erros de execução são encarados como transgressão. (g.
n.)

Consegue-se aprofundar um pouco nesta definição do que venha a ser um erro humano

ou intrínseco ao desempenho das suas rotinas diárias, a partir do trabalho de Veríssimo44, que

de forma analítica buscou relacionar o conservadorismo da Polícia Militar do Rio de Janeiro

com  o  medo  de  errar  espraiado  naquela  instituição.  Para  tanto,  buscou  primeiramente

identificar qual seria o lugar do medo de errar, através de três categorias. 

O primeiro erro foi classificado como o oposto do acerto,  ou como definiu o erro

operacional, mais superficial. Já o segundo erro é aquele que se contrapõe à correção, o erro

intermediário,  segundo  o  autor,  seria  aquele  que  não  está  correto  em  relação  aos

43 Uma das definições de martelo diz que se trata de uma arma branca antiga,  de madeira ou metal e uma
ferramenta usada na indústria para se golpear objectos. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Martelo
44 VERÍSSIMO, Marcos. O Medo de Errar e o ethos da Polícia Militar no Rio de Janeiro. In : PIRES, Lenin ;
EILBAUM, Lucía. Políticas Públicas de Segurança e Práticas Policiais no Brasil. Niterói : EDUFF, 2009.
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regulamentos,  e  sobremaneira  da  conduta  própria  do  militar,  estando  sempre  no  “fio  da

navalha”, dada a complexidade dos regimentos de condutas militares. Por último, o erro mais

gravoso, é aquele que se contrasta com a certeza, ou seja, aquele que só é percebido quando

convém,  somente  sendo  possível  livrar-se  da  punição  mediante  uma  boa  rede  de

relacionamentos  e  convivências,  tanto  vertical  como  horizontal  ou  estando  amparado

regimentalmente em 100% das suas ações, o que segundo o autor é humanamente impossível

dada às peculiaridades do regulamento. Portanto, errar nessa perspectiva é estar  errante ou

errático.

Diante disso, o que pude perceber é que a lógica, a partir da qual são construídos os

processos administrativos no âmbito da GM-Rio, está mais próxima do “militarismo” do que

do “espírito  militar”.  Isso  por  que  não só,  Castro45 em seu  estudo  pioneiro  realizado  na

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), valendo-se das características distintivas dos

militares  em  relação  aos  ditos  “paisanos”  (não  militares)  instituiu  a  categoria  “espírito

militar”, segundo a qual os primeiros são ao contrário dos segundos, disciplinados, éticos,

respeitosos  e  altruístas.  Mas  também,  pelo  fato  de  Da Silva  apud  Boer,  asseverar  que  o

“militarismo” consiste no desrespeito pelos militares, dos limites das suas funções.

Com isso, nota-se que os guardas municipais laboram diuturnamente inseguros, diante

da forma materializada do seu regulamento, conjuntamente com as práticas apuratórias de

possíveis desvios de conduta. Sobretudo, em decorrência de a qualquer momento, poderem

ser enquadrados como erráticos.  

No  gráfico  abaixo,  a  fim  de  esclarecer  melhor,  busco  demonstrar  de  maneira

comparativa,  quais  penalidades  foram  aplicadas  aos  servidores  submetidos  a  processos

administrativos disciplinares durante o ano de 2016, no âmbito da GM-RIO e da Prefeitura.

45 CASTRO, Celso. O espírito militar: um antropólogo na caserna. RJ: Zahar. 2004.
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Figura 3 – CARACTERÍSTICAS DAS PENALIDADES APLICADAS NA GM-

RIO E  NA  PREFEITURA  DO  RIO  NO  ANO  DE  2016
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Assim  temos  que  no  ano  de  2016  a  GM-Rio  aplicou  aos  seus  servidores  314

penalidades, das quais, 45 foram advertências, que representam aproximadamente 10% do

total; 66 repreensões, que representam aproximadamente 15% do total; 200 suspensões, que

representam  aproximadamente  46%  do  total;  e  3  demissões,  que  representam

aproximadamente 1% do total.

Já a Prefeitura, através da Superintendência de Inquéritos, aplicou no decorrer do ano

de 2016, um total de 70 penalidades, sendo estas assim diferenciadas: 36 repreensões, que

representam  aproximadamente  6%  do  total;  23  suspensões,  que  representam

aproximadamente 4% do total; e 11 demissões, que representam aproximadamente 2% do

total.
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Antes de prosseguir, é indispensável explicar que a diferença substancial explicitada

no gráfico acima, referente ao número de demissões ocorridas na Prefeitura em relação com a

GM-RIO, não provoca distorções na análise proposta, uma vez que se tratam em sua grande

maioria, de abandono de cargo pelo servidor, conforme demonstrou a pesquisa.

Dito isso, de acordo com os números apresentados nos gráficos anteriores, nos quais,

pude perceber a existência de um elevado número de processos disciplinares no âmbito da

GM-Rio, bem como, a alta incidência de penalidades aplicadas quando comparados com os

processos de igual finalidade que ocorrem na Prefeitura. 

O  atual  nos  permite  desvelar  a  maneira  como  se  dá  a  utilização  dos  processos

administrativos  disciplinares,  como  forma  de  controle  das  ações  dos  servidores46,

desvirtuando-os das premissas basilares que tangenciam o binômio que estrutura e garante o

poder-dever da administração pública de apenar seus servidores, tendo em vista sua função

pedagógica-correicional. Salientando que essa, supostamente seria a lógica jurídica seguida

pelos  servidores  que  trabalham como  julgadores  dos  processos  disciplinares,  como  pude

constatar  através  do trecho da entrevista  que segue:  “[...]  Você consegue estabelecer  uma

dosimetria da pena que não venha desestimular o servidor de continuar a sua conduta”47. 

Por  óbvio que essa dosimetria  referendada pelo entrevistado,  apreendida da forma

objetivada pela cultura castrense, não consegue subsistir e empreender os efeitos identitários

àqueles que pretendem atribuir uma “carreira moral, própria das  instituições totais”48,  aos

servidores guardas municipais, pois para eles as penalidades aplicadas são desproporcionais e

motivadas sobre princípios autoritários.  

Castro49,  ao  discordar  da  caracterização  das  academias  militares,  como  possíveis

exemplos de instituições totais, o faz sob dois argumentos centrais. O primeiro consiste em

dizer que ao atribuir essa classificação a estes estabelecimentos, se perde mais do que ganha,

ainda que reconheça a existência de alguns dos aspectos formais utilizados por Goffman, na

classificação do que definiu como instituições totais. O segundo se baseia na visão de que nas

academias militares, busca-se uma “vitória cultural” sobre o internado, com isso deixa de

existir uma tensão permanente. 

Diferentemente da posição de Castro, quando avalia as academias militares, percebi na

GM-Rio um distanciamento bem considerável dos gestores em relação aos demais servidores.

46 Percepção do entrevistado 1, descrita no tópico “da cultura militarizada”.
47 Frase dita pelo ENTREVISTADO 3 – GM.
48 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. Tradução de Dante Moreira Leite. 5ª ed. São Paulo:
Perspectiva, 1996.
49 CASTRO,  Celso.  A  socialização  profissional  dos  militares  brasileiros:  notas  sobre  uma  investigação
antropológica na caserna. Etnográfica, vol. III (1), 2004. pp. 79-90.
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Esse distanciamento, sobretudo, advém da manutenção da tensão utilizada como forma de

controle, atribuída por Goffman às instituições totais. 

Não obstante, Da Silva50, aborda a negação de direitos (humanos e de cidadania) aos

policiais militares, sobretudo, por parte daqueles que deveriam garanti-los. Assevera que por

serem militares,  suportam um déficit  de cidadania maior  que quaisquer  outros servidores,

ainda que policiais. Angustia-se com o fato de alguns, somente se atentarem para os desvios

de conduta ou erros. Por fim, diz que é urgente e necessário que os policiais tenham seu status

social elevado.

Em diálogo com Veríssimo51, ele constata que no âmbito da instituição Polícia Militar,

o reconhecimento dos Direitos Humanos constitui um verdadeiro paradoxo, em razão de que

esses direitos possam não ser garantidos a todos, e tão somente a alguns grupos, diferenciados

como  humanos e os não-humanos.  Assevera que aqueles considerados como  não-humanos

precisam ser neutralizados, o que torna mais perceptível o paradigma excludente e menos

democrático, próprio da formação militarizada, repressora e antirreflexiva.

Isso ainda, se torna mais latente segundo ele, diante da tentativa de harmonização da

hierarquização social,  com o universalismo de igualdade jurídica formal trazida pelo texto

constitucional. Contudo, destaca que pelo fato de nosso sistema jurídico se organizar através

de processos inquisitórios da civil Law, com base na culpabilização, não existe margem para

escolhas, mas tão somente para os erros.

Assim, no contexto do presente trabalho, a forma “desumanizada”, na qual se baseia

os  protocolos  de  conduta  militares  dentro  da  GM-RIO,  acaba  por  tornar  não-humanos,

aqueles servidores que, ainda que involuntariamente venham a cometer erros procedimentais

que em nada causam prejuízos. 

Tais palavras, em virtude do que até aqui foi discorrido, tornam-se imprescindíveis

para assimilarmos o conteúdo do trabalho proposto, vez que imperioso ressaltar que a GM-

Rio,  pode  ser  considerada  uma  irmã  siamesa52 da  PMERJ  e  que  muito  embora  hajam

diferenças,  que  até  certo  modo  são  abissais,  seus  habitus  foram  apreendidos  e  como

demonstrado, delineam toda a conjectura processual da GM-Rio e que somente num momento

50 SILVA,  Jorge  da.  Direitos  Humanos  e  Cidadania  dos  PMs.  2009.  Disponível  em:
http://www.jorgedasilva.com.br/artigo/28/direitos-humanos-e-cidadania-dos-pms/
51 VERÍSSIMO, Marco. Os humanos, os não-humanos e os direitos humanos: notas para um estudo sobre as
moralidades  presentes  na  Polícia  Militar  do  Rio  de  Janeiro.  2010.  Disponível  em:
http://www.anpocs.com/index.php/papers-34-encontro/st-8/st32-2/1675-mverissimo-os-humanos/file.
52 O termo "siameses" foi  cunhado em alusão aos irmãos Chang e Eng, nascidos em 1811 no Sião (atual
Tailândia), que eram ligados pelo apêndice xifóide (cartilagem localizada entre o peito e o abdomen).
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futuro poderemos aferir se a separação cirúrgica (gestão própria da GM-Rio) foi capaz de

instituir seus próprios modus operandi ou sua ratio essendi.

“Fugir do fazer é prevaricar”53: considerações finais

Por meio do presente estudo tentei demonstrar como são formados os procedimentos

administrativos disciplinares na Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-RIO), buscando

compreender em certa medida, quais os motivos que os diferem dos processos dessa natureza,

instaurados  no  âmbito  de  Prefeitura,  através  da  Superintendência  de  Inquéritos

Administrativos.

Ao analisar os dados utilizados nos gráficos 1 e compará-los com os apresentados no

gráfico  2,   pude  constatar  uma  grande  diferença  nos  números  de  sanções  disciplinares

aplicadas aos guardas municipais, quando em relação aos demais servidores. 

A comparação realizada na presente pesquisa demonstrou que, na grande maioria dos

procedimentos  disciplinares  instaurados  na  GM-RIO,  é  imputado  sanção  disciplinar  aos

guardas municipais, diferentemente do que ocorre na Prefeitura. 

Ao  somar  os  números  referentes  aos  três  últimos  anos,  temos  que  na  GM-RIO,

aproximadamente, cinco em cada dez procedimentos administrativos, resultam algum tipo de

penalidade  aos  guardas  municipais.  Ao  usar  da  mesma metodologia  com os  números  da

Prefeitura,  esse  número  cai  para  uma  penalidade  a  cada  dez  processos  instaurados,

aproximadamente.

Todavia,  se levar  em consideração somente o ano de 2016, o  índice da Prefeitura

permanece inalterado, enquanto o referente à GM-RIO aumenta para sete penalidades a cada

dez processos abertos.

A partir  desses números, a pesquisa foi direcionada a fim de entender sobre quais

lógicas conduzem todo o processo que resulta na produção dessas decisões. 

Identificamos através da análise, que, assim como na PMERJ, perdura na GM-RIO

uma organização processual, mantida pelo seu regime disciplinar especial,  que mediante a

falta de protocolos universais e explícitos, permitem a responsabilização por erros ou falhas

apontadas  de  maneira  subjetiva,  através  de  processos  contra  servidores  que  estão

53 Expressão utilizada  como resposta  ao seguinte questionamento:  a caracterização,  não de  uma infração
funcional,  posta no regulamento,  e  sim um erro do ser  humano,  uma vez  constatado e estando na norma,
consequentemente  haverá  aplicação  de  penalidade?  ENTREVISTADO 3  -  GM:[...] Dentro  desse  devido
processo  legal,  se  você  não  aplicar  a  penalidade,  você  vai  estar  prevaricando.  Então,  fugir  do  fazer  é
prevaricar. 
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permanentemente na condição de erráticos  podendo a qualquer tempo serem culpabilizados

por suas condutas, mesmo que involuntárias.

Ana  Paula  de  Miranda54,  sobre  essa  questão,  afirma  que  da  maneira  como  são

conduzidos os processos de correição nestas instituições, estes são incapazes de atingir os

resultados  pretendidos,  quanto  a  diminuição  dos  desvios  de  conduta,  pois  se  baseiam na

culpabilização dos agentes, em função dos seus erros ou omissões e não na atribuição de

responsabilidades, juntamente com sua prestação de contas. 

Tais fatos são naturalizados na GM-RIO, em razão da “cultura militarizada” imposta

pelos comandos militares que a dirigiram desde sua criação. Com isso, foi implementada a

militarização ideológica baseada no controle das ações dos indivíduos, através de um rígido e

inflexível regime disciplinar, que consiste na necessidade de abater o inimigo, nesse caso o

guarda-descumpridor das normas, ou como vimos o outsider.

Como justificativa, sempre ouvia a frase de que “a Guarda é diferente!”, quer seja em

relação às suas atribuições, quer seja em relação a necessidade de conter eventuais desvios de

conduta. 

Diante  disso,  procurei  evidenciar  como os  gestores,  ao se valerem dessa  frase (“a

Guarda é diferente!”), o fazem de maneira oposta aos demais guardas. Eles enfatizam sempre

que as atribuições desempenhadas pelos guardas são diferentes dos outros servidores e por

isso, necessitariam de uma forma de correição diferente, mais repressiva. Estes concordam

com  a  parte  de  que  exercem  funções  diferenciadas,  em  relação  aos  demais  servidores,

contudo, isso seria motivo de reconhecimento e valorização profissional e não mais punição,

ou seja, tem a hierarquia!

De outro  modo,  constatamos que  na Prefeitura vige um arcabouço processual  que

através dos servidores, tendem a humanizar as condutas, através do que chamaram: “respeitar

o princípio da dignidade da pessoa humana”55.  Ao indagarmos a cerca da questão se “na

Guarda é diferente!”? Prontamente reconheceram que existem algumas circunstâncias laborais

que  diferencia  os  guardas  dos  demais  servidores  municipais,  todavia,  atribuíram  ao

“militarismo” os efeitos sobre os números apresentados. Um deles ao ser questionado sobre o

que então deveria ser mudado respondeu o seguinte: 

54 MIRANDA, Ana Paula. (07/12/2009), “Culpabilização x responsabilização: Repensando as corregedorias”.
Extra,  Coluna  Casos  de  Polícia.  Disponível  em:  http://extra.globo.com/casos-de-policia/ana-paula-
miranda/culpabilizacaoresponsabilizacao-repensando-as-corregedorias-388065.html. 

55 Palavras  proferidas  pelo  ENTREVISTADO  5  –  Servidor, em  relação  ao  princípio  descrito  no  texto
constitucional.  
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Entrevistado 4 – Servidor – O que tem que ser mudado é a cultura, não só a norma.
O chefe tem que ser preparado para ser chefe. Aprender a fazer gestão de pessoas, se
não  ocorre  a  banalização  do  inquérito.  Erros  leves  de  gestão  de  pessoas  não
deveriam abrir inquéritos. (g.n)

Por  esse  trecho  da  entrevista,  é  evidenciado  o  quanto  a  forma  de  administrar  os

conflitos, através da visão turva do “militarismo” afeta os servidores guardas municipais. 

A personificação  de  “martelo”,  trazida  por  um  dos  julgadores  dos  processos  dos

guardas municipais, demonstra bem a aparente incapacidade de isentar de penalidade - aqui

representada pela frase “fugir do fazer é prevaricar!” -,  um servidor que errou, ainda que

reconhecendo que esse erro foi praticado dentro dos limites da condição de ser humano, ajuda

a nos esclarecer o que de fato está por detrás dos números apresentados.

Percebo que as decisões não são tomadas somente mediante o regulamento, que por si

só,  não é explícito.  Mas como apontamos, dentre as diversas condutas morais,  sobretudo,

àquelas referentes à doutrina castrense. Em diálogo com Kant de Lima56, a sociedade não se

vê  moralmente  afeta  aos  textos  legais,  sendo  estes  tidos  como  constrangedores  de  uma

conduta  social  harmônica.  Isso  acarretaria  a  impossibilidade  de  consenso,  pelo  fato  da

sociedade não ser a formadora das regras, fica a mercê do controle estatal, segundo o qual

mais vale o “argumento da autoridade, em prejuízo da autoridade dos argumentos” (p. 25).

Com isso,  é  garantido aos  decisores  do processo sua liberdade  de escolha  mediante “um

interesse geral e difuso, quase certamente manipulado” (p. 25).

Posso ainda, exemplificar o paradoxo contido nos meios decisórios dos processos da

GM-RIO, nos valendo das palavras de Comparato57 que ao escrever sobre “Reflexões sobre o

método do ensino jurídico”, acabara por criticar o método, cujo ensino jurídico vem sendo

difundido no Brasil. Tal crítica está consubstanciada na prevalência do método que afasta o

Direito da realidade e consequentemente da sua função social, pelo fato de reduzir o Direito a

uma lista de receitas, o quê impede a concretização do que denominou de juízo jurídico, sob a

enganosa aparência de “julgamento” (grifos do autor).

O autor, ao se posicionar dessa forma, primeiro estabeleceu as finalidades do Direito

como social  e funcional.  Em relação ao seu caráter social  aponta sua tridimensionalidade

(normativa, sociológica ou valorativa) como razão de existir. Já sob seu aspecto funcional,

atribui ao Direito a forma de manutenção da convivência harmônica dos homens. 

56 KANT DE LIMA, R. Polícia, justiça e sociedade no Brasil: uma abordagem comparativa dos modelos de
administração de conflitos no espaço público. REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 13: 23-38 NOV.
1999.
57 COMPARATO,  Fábio  Konder.  Reflexões  sobre  o  método  do  ensino  jurídico.  1979.  Disponível  em
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66874.
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Contudo,  afirma  que  no  desempenho  de  qualquer  dessas  funções,  o  Direito  deve

sempre ser pensado de forma concreta, considerando o contexto social e os diversos fluxos de

interesses. Assevera também, que toda a ordem jurídica é um reflexo da vida humana e que

por isso, a harmonia social não pode ser pré-fabricada e que “nas coisas humanas, há pois

duas atitudes a evitar: a ‘racionalidade retilínea’ das ciências exatas e a submissão ao capricho

e ao acaso, tão freqüente no homem comum” (p. 126).

Portanto, como posso destacar, é justamente sobre essas premissas equivocadas em

relação a própria finalidade do Direito, criticadas pelo autor, que se baseiam os julgadores dos

processos disciplinares da GM-RIO, afastando-se cada vez mais daquilo que erroneamente,

acreditam esta correto.  Com isso, deixam de seguir os mandamentos, os quais permitiriam

sempre se posicionar de maneira a provocar o menor dano possível a harmonia do grupo,

através  da  boa  argumentação,  como forma de  expediente  da  arte  jurídica  em função dos

valores sociais de justiça, liberdade, segurança e ordem.

Por fim, todos os entrevistados demonstraram acreditar que a mudança no Comando

da  instituição  possa  vir  a  contribuir  para  uma  nova  forma  de  gestão  futura.  A qual  nos

discursos da Inspetora Geral representaria uma gestão mais humanizada. 
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