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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da    ª Vara da Fazenda Pública 

da Comarca de São Paulo, Capital. 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

por meio do 2º Promotor de Justiça de Direitos Humanos da Capital infra-

assinado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência para, com 

fundamento no artigo 129, inc. III, da Constituição Federal, nos artigos 81, 

parágrafo único, incisos I e II, e 82, inciso I, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor (aplicáveis por força do artigo 21 da Lei Federal nº 7.347/85), no 

artigo 5º, caput, da Lei Federal nº 7.347/85, e no artigo 25, inc. IV, a, da Lei 

Federal nº 8.625/93, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, a ser 

processada pelo rito ordinário, contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO PAULO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço no 

Viaduto do Chá, nº 15, Edifício Matarazzo, Centro, nesta cidade de São Paulo 

(SP), CEP nº 01002-900, para que sejam acolhidos os pedidos ao final 

formulados em razão dos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos. 

SINOPSE. Ação Civil Pública contra a Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Guarda Civil Metropolitana. Abordagens às pessoas em situação de rua. 

Truculência e violência. Ocorrências de abusos e agressões injustificadas 

durante as abordagens. Grave ofensa à dignidade da pessoa. Ofensa a direitos 

fundamentais de matriz constitucional e aos postulados da Assistência Social. 

Exclusão do indivíduo como cidadão e quebra da confiança em relação aos 

serviços socioassistenciais prestados pelo Poder Público. Desvio de atribuições 

da Guarda Civil Metropolitana. Dever do Poder Público de prestar a assistência 

social por meio de profissionais especializados. Declaração incidental de 
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inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso XI da Lei nº 13.866/2004. Dano 

moral: aspecto coletivo e individual homogêneo. Indenização. 

 

 

I. OS FATOS 

 

    01. A presença de pessoas em situação de rua 

constitui-se num dos mais graves problemas sociais enfrentados pelas grandes 

metrópoles. Suas causas são diversas e complexas, o que transforma as 

possíveis soluções em imensos desafios aos administradores públicos e à 

sociedade como um todo, com opiniões e sugestões variadas. 

 

Em uma metrópole da magnitude de São Paulo, dada 

a quantidade de pessoas em situação de rua (cogita-se de mais de 13.000 

pessoas, de acordo com o último censo), o problema é certamente agravado, 

seja pela imensidão dos investimentos financeiros necessários, seja, finalmente, 

por conta das dificuldades em motivar e convencer aquelas pessoas a se 

integrarem aos programas socioassistenciais.     

 

Há, contudo, alguns consensos. Um deles é que a 

questão, dada a sua natureza eminentemente social, não deve ser tratada num 

tom policial, isto é, com ênfase na repressão.  

 

É preciso que o Poder Público aplique políticas 

públicas que garantam acolhimento temporário àquelas pessoas, para que 

possam sair das ruas e viver com dignidade e humanidade. Ao mesmo tempo, 

contudo, tais políticas públicas devem proporcionar caminhos de saída 



 3 

definitiva, com programas que lhes garantam trabalho e renda e, também, 

soluções habitacionais.  

 

Mas que jamais o problema se torne uma questão de 

segurança pública, o que seria uma afronta a qualquer ideal mínimo de 

solidariedade e dignidade humana, pilares de um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito! 

 

02. A Guarda Civil Metropolitana do Município de 

São Paulo foi criada pela Lei Municipal nº 10.115 de 15 de setembro de 1986 

na gestão do então prefeito Jânio da Silva Quadros, estando vinculada 

inicialmente à Secretaria Municipal de Defesa Social, com o objetivo de 

proteger bens, serviços e instalações municipais e colaborar na segurança 

pública. 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

as Guardas Civis Metropolitanas passaram a ser reconhecidas na esfera 

constitucional, com previsão expressa no artigo 144 § 8º da nova Carta Magna, 

estando inseridas no Capítulo que versa sobre a “Segurança Pública”. 

 

Reza o referido dispositivo constitucional que “os 

Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a Lei”.  

 

Como se vê, os objetivos fixados na nova ordem 

constitucional já se encontravam em perfeita consonância com as atribuições 

previstas à Guarda Civil paulistana pela Lei Municipal nº 10.115/86. 
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Também houve previsão expressa da Guarda Civil no 

artigo 147 da Constituição Estadual Paulista: “os Municípios poderão, por 

meio de lei municipal, constituir guarda municipal, destinada à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, obedecidos os preceitos da lei federal”. 

 

E assim a GCM passou a desempenhar essencial 

papel na segurança pública da cidade de São Paulo, contando com um ativo de 

centenas de homens presentes nas ruas da metrópole em atividade durante 24 

horas por dia. 

 

A Lei Municipal nº 13.866/2004 veio, posteriormente, 

a disciplinar uma série de atribuições da Guarda Civil Metropolitana, entre 

elas: “atuar, de forma articulada com os órgãos municipais de políticas 

sociais, visando a ações interdisciplinares de segurança no Município, em 

conformidade com as diretrizes e políticas estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana” (artigo 1º, inciso VII). 

 

A idéia do dispositivo era utilizar aquele contingente 

de guardas civis treinados para o policiamento preventivo e comunitário como 

apoio à segurança dos agentes sociais e funcionários da limpeza urbana, nos 

casos em que esteja presente algum risco a estes profissionais durante o 

exercício de suas atribuições nas vias públicas. 

 

Com o advento da Lei Municipal nº 14.879 de 7 de 

janeiro de 2009, a Guarda Civil Metropolitana passou a vincular a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano 
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Ocorre que o mesmo dispositivo legal alterou, por 

meio de seu artigo 23, o artigo 1º da Lei nº 13.866/2004, passando a incluir 

novas atribuições à Guarda Civil Metropolitana, entre elas a de “atuar na 

proteção de pessoas em situação de risco, encaminhando e apoiando as ações 

sociais, em conformidade com os programas e ações integradas” (atribuição 

incluída pelo inciso XI). 

 

O Decreto nº 50.448 de 25 de fevereiro de 2009, ao 

reorganizar a Guarda Civil Metropolitana, repetindo o texto da lei municipal 

supracitada, incluiu a “proteção de pessoas em situação de risco, 

encaminhando-as e apoiando as ações sociais, em conformidade com os 

programas e ações integradas” entre as atribuições daquela corporação (art. 2º 

item 2). 

 

Ora, é indiscutível que a inclusão do inciso XI na Lei 

13.866/2004 e do dispositivo do artigo 2º item 2 do Decreto nº 50.448/2009, ao 

menos pela forma em que foram redigidos, concedeu maior autonomia à 

Guarda Civil Metropolitana, posto que, ao se valerem de termos de sentido 

aberto e abrangentes como “atuar na proteção à pessoa em situação de rua”, 

sua aplicação abriu a possibilidade para inúmeras interpretações, inclusive a de 

que  os guardas civis teriam poderes para atuarem na abordagem da população 

de rua de forma autônoma e sem o acompanhamento de profissionais da 

Assistência Social ou da Saúde. 

 

Seguindo esta (equivocada) interpretação, o Gabinete 

da Secretaria Municipal de Segurança Urbana fez publicar, em 31 de março de 
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2010, no Diário Oficial do Município, a Portaria nº 105/2010/SMSU, 

regulamentando a atuação da Guarda Civil Metropolitana na abordagem de 

pessoas em situação de rua, em execução ao denominado Programa de 

Proteção a Pessoas em Situação de Risco, previsto no Decreto nº 50.448/09. 

 

O item 1.1 daquela Portaria já formulava as seguintes 

considerações: 

 

“A competência para a GCM atuar na proteção de pessoas em 

situação de risco foi estabelecida no art. 23 da Lei 

14.879/2009, tendo o Decreto 50.448/2009 criado o Programa 

e definido atribuições da Coordenação do Programa de 

Proteção a Pessoas em Situação de Risco, no âmbito da 

Superintendência de Planejamento da GCM.” 

 

Os itens 4.1 e 4.2. da malsinada Portaria, com todas 

as letras, atribuem aos integrantes da GCM a possibilidade de “atuar 

autonomamente” no encaminhamento daqueles que são chamados de “pessoas 

em situação de risco”: 

 

“4.1.: A GCM poderá atuar tanto com efetivo destacado para 

o Programa como com efetivo de outros programas que se 

depararem com pessoas em situação de risco na sua atividade; 

4.2.: Nos casos do efetivo do Programa, poderão atuar 

autonomamente e em parceria com efetivo de outros 

programas que se depararem com pessoas em situação de 

risco na sua atividade” 
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Ao adotar este posicionamento, consolidou-se o 

entendimento de que a GCM, embora deva atuar de forma “integrada e em 

sintonia” com as Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e a 

Secretaria de Saúde (conforme previsão expressa da Portaria nº 

105/2010/SMSU), teria também aquela corporação a competência para realizar 

abordagens de pessoas em situação de rua em situações que não envolvam 

especificamente ocorrências policiais e sem o acompanhamento de 

profissionais daquelas Secretarias. 

 

De acordo com a referida Portaria, consta como um 

dos objetivos do Programa de Proteção a Pessoas em Situação de Risco a ser 

executado pela Guarda Civil Metropolitana “contribuir para diminuir e evitar 

a presença de pessoas em situação de risco nas vias e áreas públicas da cidade 

e locais impróprios para permanência saudável das pessoas” (item 2.2).  

 

Entre as metas estabelecidas para o Programa está a 

de “abordar e encaminhar as pessoas em situação de risco, priorizando a 

regiões com maior freqüência e maiores índices de vulnerabilidade e evitar a 

presença delas especialmente nestas regiões” (item 5.2). 

 

03. O inquérito civil nº 14.725.132/2010-9, cujas 

cópias instruem este feito, foi instaurado a partir de representação encaminhada 

a esta Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Área de Inclusão Social, na 

qual se constava relato de cidadão que presenciara agentes públicos da 

Prefeitura Municipal da Capital e Guardas Civis Metropolitanos agredirem e 

subtraírem bens pessoais de pessoas em situação de rua que se alojavam na 
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Praça Quatorze Bis, centro desta Capital, na data de 20 de março de 2010, por 

volta das 15h20. 

 

Na mesma época, o jornal “O Estado de São Paulo”, 

edição de 14 de abril de 2010, página C1, trouxe matéria assinada pelo 

jornalista Bruno Paes Manso, dando conta da abordagem truculenta que 

guardas civis metropolitanos vinham fazendo aos moradores de rua que se 

achavam sob o Viaduto do Glicério, centro desta Capital. Da notícia, constava 

que os Guardas Civis, auxiliados por Policiais Militares, estariam atirando 

bombas de efeito moral contra aquelas pessoas. 

 

    Neste sentido, o inquérito em referência foi instruído 

com a realização de diligências, ouvida de testemunhas e juntada de 

informações e documentos diversos sobre o tema.  

 

Durante o trâmite daquele procedimento 

investigatório vieram notícias de diversos novos casos de abordagens 

truculentas realizadas pelos guardas civis em desfavor da população de rua 

desta metrópole, sendo que todos foram juntados aos autos. 

 

As investigações sugeriam, a princípio, que os 

eventos de violência trazidos aos autos se limitariam a episódios pontuais, os 

quais estariam sendo investigados pela Corregedoria da Corporação que, aliás, 

é órgão autônomo do Comando, em elogiável modelo. 

 

    Não obstante, aquelas ocorrências noticiadas e outras 

que informalmente continuavam chegando ao conhecimento de quem atua na 
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área da inclusão social no município da Capital recomendavam, de fato, uma 

maior atenção a alguns aspectos específicos e determinados da atuação da 

respeitável Corporação nas ruas da cidade. 

 

    O Comando da Corporação editou um Programa de 

Proteção a Pessoas em Situação de Risco por meio de um POP, Procedimento 

Operacional Padrão SMSU/GCM nº 04/2010, em que disciplina várias 

questões relativas às abordagens da pessoa em situação de rua pela Guarda 

Civil Metropolitana. 

 

    O Programa teria sido levado ao conhecimento da 

tropa. Algumas questões, entretanto, porque específicas de dadas situações, 

demandavam minuciosa e expressa previsão nas orientações aos Guardas, 

exatamente para prevenir outras ocorrências, ainda que eventuais ou pontuais, 

de desrespeito à população de rua. 

 

Neste sentido, foi expedida recomendação 

administrativa, nos termos do artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, dirigida 

ao ilustre Comando da Guarda Civil Metropolitana, a fim de que fosse editado 

ato administrativo (eventualmente em complementação ao POP SMSU/GCM 

nº 04/2010) que disciplinasse a atuação de seus integrantes, com base na 

Portaria nº 105/2020 – SMSU, de 31/03/2010, de modo a que o guarda civil 

metropolitano, na abordagem de pessoa em situação de rua, estivesse orientado 

pelo Comando que: 

 

I. deverá respeitar seu direito de ir, vir e permanecer, só o removendo 

de onde estiver quando sua presença estiver impedindo que terceiro 
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exercite algum direito ou quando ele próprio estiver em local que 

objetivamente o exponha a risco pessoal; 

II. não deverá jamais valer-se de truculência ou agressividade; 

III. só deverá valer-se de violência ou emprego de força física em 

situação de extrema necessidade, isto é, em defesa pessoal ou de 

terceiro; 

IV. não deverá permitir que outros agentes públicos, especialmente os 

responsáveis pela limpeza urbana, atirem-lhe água; 

V. deverá eximir-se de chutá-lo ou incomodá-lo, abordando-o e o 

acordando com respeito se houver necessidade de removê-lo do local 

onde estiver; 

VI. deverá, sempre que necessário e a situação evidenciar grave 

transtorno mental ou dependência química, acionar agentes da 

saúde; 

VII. não deverá retirar-lhe, em hipótese alguma, seus documentos 

pessoais ou outros papéis que estejam em seu poder; 

VIII. na remoção de “tralhas”, deverá identificar, com bom senso e 

sensibilidade, o que seja pertence ou bem pessoal, tendo como 

referência a condição de pessoa em situação de rua. 

    

O fio condutor daquela Recomendação era o dever de 

que fosse dispensada à pessoa em situação de rua, que já suporta significativa 

carga de sofrimentos impostos pelas rudezas da vida nas vias públicas, 

tratamento pautado pela educação, lhaneza e urbanidade, nela se reconhecendo 

um cidadão titular de direitos. 

 



 11 

De fato, a Recomendação buscava atingir questões 

específicas e concretas do problema, já que restou comprovado que não 

bastam, na busca de soluções para tais questões, expressões genéricas e 

abrangentes ou meras manifestações de vontade. 

 

Entretanto, não obstante as reuniões prévias 

realizadas sobre a questão, a Guarda Civil Metropolitana, por meio da 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana, não aceitou os termos da 

Recomendação Administrativa expedida. 

 

    Como já consignado, a intenção era levar a própria 

corporação à adoção de medidas que impedissem ações truculentas de seus 

integrantes contra a população de rua. 

 

Em consequência da negativa, prosseguiu-se na 

instrução do feito, com a juntada de notícias acerca de outras ocorrências 

daquela natureza. 

 

Nos dias 9 e 10 de novembro de 2011, foram exibidas 

imagens, flagradas pela equipe jornalística da emissora SBT, de agressões a 

moradores de rua praticadas por agentes da Guarda Civil Metropolitana, as 

quais foram veiculadas, respectivamente, nos programas “SBT Brasil” e 

“Jornal do SBT”,  

 

As chocantes imagens exibem guardas civis não 

apenas importunando moradores de rua em vias públicas como já é costume, 
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mas também os violentando de diversas formas, ainda que aquelas pessoas em 

situação de risco não tenham esboçado qualquer reação.  

 

Em uma delas, é possível visualizar guardas civis 

utilizando gás de pimenta para acordar um morador de rua que dormia em 

banco de praça pública. A reportagem acompanha o munícipe que, 

visivelmente abatido por conta dos efeitos do gás, passa a perambular sem 

rumo pela praça. 

 

Outras imagens mostram guardas agredindo, 

claramente sem qualquer justificativa razoável, pessoas em situação de rua por 

meio de socos e pontapés, enquanto colocam aquelas pessoas à força em suas 

viaturas móveis para serem retiradas das vias públicas. 

 

Enfim, as imagens comprovam nada menos do que 

uma violência gratuita e desproporcional aplicada às pessoas em situação de 

rua. 

 

04. Por fim, elementos de extrema relevância à 

questão aqui tratada foram colhidos durante a instrução do inquérito civil nº 

14279003/2012-0, sob a presidência conjunta desta Promotoria de Justiça de 

Direitos Humanos (no âmbito desta área de Inclusão Social e da área de Saúde 

Pública), da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude e da Promotoria de 

Justiça de Habitação e Urbanismo, a respeito da operação policial do Governo 

do Estado deflagrada na Cracolândia em 3 de janeiro de 2012. 
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A partir das atas das reuniões extraordinárias 

realizadas pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de 

Vereadores de São Paulo, nas datas de 16 de novembro de 2011e 11 de janeiro 

de 2012, apurou-se a existência de um contrato de gestão entre a Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana e a Guarda Civil Metropolitana, por meio do 

qual estariam estabelecidas metas para os guardas civis no que tange à 

“limpeza” de moradores de rua em suas respectivas áreas de atuação 

(geralmente áreas de expressiva visibilidade, como a região do Centro de São 

Paulo). 

 

Seriam, portanto, ordens superiores atribuindo aos 

guardas civis a missão de impedir a presença de “indesejáveis” (leia-se: 

cidadãos em situação de rua) em determinado perímetro da cidade. 

 

O próprio presidente do Sindicato dos Guardas Civis 

Metropolitanos da Cidade de São Paulo à época da primeira reunião 

extraordinária, Sr. Carlos Augusto Souza Silva, confirmou, durante o 

mencionado evento, a existência deste documento, cuja cópia teria sido 

apresentada posteriormente à Câmara Municipal. 

 

Ressalta o guarda civil que os objetivos iniciais da 

Corregedoria da GCM teriam sido desviados para priorizar a fiscalização do 

cumprimento ou não das referidas metas, sob pena de punição dos próprios 

guardas. 

 

O representante do Sindguardas-SP na segunda 

reunião extraordinária, Sr. Clóvis Roberto, destacou o suposto 



 14 

descontentamento da classe em relação a essas ordens e alertou que, apesar de 

não constar expressamente em nenhum documento a permissão para que os 

guardas civis utilizem a força durante a abordagem ao morador de rua, as 

ordem emanadas deixam implícito que as mencionadas metas devem ser 

cumprida pelos “meios necessários”, pois, caso  contrário, o próprio guarda é 

responsabilizado. 

 

Ressalta ainda o Sr. Clóvis que a ordem dirigida aos 

guardas civis seria simplesmente “remover” o morador de rua, restando 

irrelevante a questão de seu encaminhamento a algum órgão de Assistência 

Social. 

 

E reclama que, no final das contas, quem acaba 

respondendo pela afronta aos direitos do cidadão é o próprio guarda, 

individualmente considerado, e não a Municipalidade, suposta responsável 

pelas referidas ordens. 

 

Nesta ocasião, apresentou-se um manifesto redigido 

pelo presidente do Sindguardas-SP em que se posiciona contra este programa 

de governo que estabelece aos guardas civis metropolitanos a obrigação de 

“limpar” as ruas da área do Centro de São Paulo. 

 

Ainda nesta segunda reunião na Câmara Municipal, o 

Exmo. Dr. Carlos Weiss, Defensor Público do Estado de São Paulo, afirmou ter 

colhido o depoimento, em caráter sigiloso, de um guarda civil metropolitano, 

cujo relato confirma que há ordem interna para que os guardas civis não 

deixem os moradores de rua em paz. 
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Outro dado curioso levantado naquele inquérito civil 

foi uma ordem escrita dada aos guardas civis por meio da Nota de Instrução nº 

001/COC/12 de 6 de janeiro de 2012, referente à operação deflagrada na região 

da Cracolândia, em que se proíbe os guardas civis envolvidos na ação a 

pronunciarem as palavras “espalhar” e “limpar” durante entrevistas prestadas 

aos órgãos de imprensa. 

 

Por fim, Clóvis Roberto Ferreira, diretor do 

Sindguardas, e Carlos Augusto Souza Silva, presidente licenciado do 

Sindguardas, em reunião de trabalho realizada em 21 de junho de 2012, no 

Gabinete da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos revelaram que há 

contrato de gestão celebrado entre a Secretaria Municipal de Segurança Urbana 

e a GCM, que se desdobra em outros contratos com as unidades regionalizadas 

que integram a instituição. Os contratos de gestão fazem menção à necessidade 

de cumprir as ordens de serviço. Tais ordens de serviço determinam a retirada 

de moradores de alguns pontos da cidade pelos “meios que forem 

necessários”: 

 

“Os contratos de gestão fazem referência às ordens 

de serviço. Entre estas, há algumas que determinam a retirada de moradores 

em determinadas áreas pelos „meios que forem necessários‟. 

Na presente reunião os depoentes confirmam a 

existência dos tais contratos, bem como das ordens de serviço. Foi 

apresentada à Promotoria cópia de um desses contratos, juntamente com 

outros documentos que têm relação com a matéria” (fls. 714). 
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 Cópia desse contrato está juntada aos autos (fls. 

716/719). 

 

Anexo a esse contrato encontra-se a Ordem Interna 

SMSU 006/2009, de 9 de novembro de 2009, que se aplica à região da Praça da 

Sé. O item 1, dessa Ordem Interna, traz os termos relatados pelos guardas civis 

metropolitanos ouvidos na Promotoria: 

 

“1. A Guarda Civil Metropolitana deverá alocar 

efetivo e os meios que forem necessários para impedir as seguintes situações 

na Praça da Sé”. (vide fls. 720). 

 

Entre as situações que devem ser impedidas “pelos 

meios que forem necessárias” encontram-se algumas como: 

 

“Pessoas em situação de rua „acampadas‟ ou 

deitadas nos bancos, nas plantas e jardins ou outros trechos de uso público” 

(item “a”) (fls. 720); 

 

“Pessoas em situação de rua praticando 

mendicância, com ou sem crianças e adolescentes” (item “c”) (fls. 720). 

 

Tais ordens são transmitidas aos guardas por 

intermédio de preleções, nas quais fica claro que as pessoas em situação de rua 

devem ser retiradas, especialmente, no chamado “Circuito das Autoridades”, 

que abrange a região central, na qual se situa os prédios do Tribunal de Justiça, 

Ministério Público, Prefeitura, Pátio do Colégio, Fórum João Mendes entre 
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outros locais que sediam autoridades civis do Município de São Paulo. Tal 

circuito encontra-se minuciosamente descrito às fls. 720/721. 

 

Há um rígido controle para o cumprimento dessas 

ordens de serviço. Os locais são monitorados por câmeras de vídeo e por 

agentes da Corregedoria da Guarda Municipal à paisana. Se entre os locais 

monitorados houver morador de rua, os guardas municipais sofrem processo 

administrativo (vide documento de fls. 737). 

 

“Os depoentes confirmam ainda a existência de um 

sistema de monitoramento na região central da cidade, especialmente, do 

chamado „Circuito das Autoridades‟, que abrange os prédios do Tribunal de 

Justiça, Ministério Público, Prefeitura, Pátio do Colégio, Fórum João Mendes, 

entre outros, conforme contrato de gestão juntado em anexo, que detalha quais 

são as ruas que integram tal circuito. Em tais ruas, há ordens para não 

permitir a permanência de pessoas em situação de rua, conforme detalha o 

contrato de gestão. Durante as preleções feitas pelos superiores hierárquicos 

aos guardas civis metropolitanos, tais ordens são enfatizadas e fica claro que 

as pessoas em situação de rua devem ser retiradas”  

Não há nenhuma orientação a respeito do destino 

que devem ser dado aos moradores de rua. A fiscalização do cumprimento de 

tais ordens é rigorosa e inclui um sistema de monitoramento por câmeras sob 

a supervisão dos superiores hierárquicos dos guardas civis metropolitanos” 

(fls. 714/715, destaque em negrito nosso). 
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No curso do Inquérito Civil, ainda foi ouvido o 

Guarda Civil Metropolitano Flávio Batista de Oliveira, que já havia relatado 

essa forma de coerção sobre os integrantes da corporação: 

 

“O depoente soube que equipes da Corregedoria 

estavam fotografando moradores de rua para depois cobrar dos guardas civis 

ações destinadas a removê-los; as fotografias serviriam como instrumento de 

pressão sobre os guardas na medida em que comprovavam a permanência das 

pessoas na rua; soube também, por comentários, que numa ocasião os 

moradores de rua se rebelaram contra aquelas fotografias que estavam sendo 

tiradas e os integrantes da Corregedoria teriam chegado a ameaçá-los com 

arma. Indagado, esclareceu o depoente que as ordens eram recebidas para 

remover o morador de rua, mas sem qualquer destino. “Remover para onde? 

Simplesmente remover.” Não havia ordem expressa para encaminhamento 

social” (Termo de declarações do GCM Flávio Batista de Oliveira, fls. 367, 

destaque em negrito nosso). 

 

Esse corajoso depoimento desmascara o verniz social 

que a Municipalidade tenta aparentar nas abordagens de moradores de rua pela 

GCM. Em espécie de abdução urbana, os guardas são obrigados pelos seus 

superiores a retirar os moradores de rua de alguns pontos da região central e 

deixá-los longe da vista de quem transita pela região central, não importando 

para onde sejam levados, pois nas preleções não se enfatiza a necessidade 

encaminhamento social dos abduzidos. 

 

 Os ricos elementos probatórios colhidos até aqui, não 

mais permitem afirmar que os casos de violência nas abordagens à população 
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de rua pela GCM seriam meramente casos pontuais de desvios de conduta dos 

próprios guardas civis. 

 

O problema parece ser muito mais grave: pelo que se 

apurou a truculenta e inadequada forma como os guardas civis metropolitanos 

vêm abordando os moradores de rua seria fruto de uma política de governo, 

cujo objetivo principal não é proteger as pessoas em situação de rua, mas sim 

removê-las das áreas de maior visibilidade da cidade, promovendo uma 

verdadeira “limpeza social”, o que já vem ocorrendo, em sentido amplo, com 

outros segmentos carentes da população paulistana. 

 

Não há outra razão para destinar uma corporação 

voltada à segurança pública uma atividade de eminente caráter social como a 

abordagem e encaminhamento da população de rua, cuja natureza em nada se 

compatibiliza com as atribuições constitucionais reservadas à GCM. 

 

O que se há de buscar sempre é o encaminhamento 

das pessoas aos programas de acolhimento e inclusão social, o que há de ser 

feito por técnicos em assistência social e saúde, profissionais que detêm 

conhecimento de como realizar tal abordagem, de modo a obter a voluntária 

adesão da pessoa em vulnerabilidade. 

 

É por isso que, não por acaso, os resultados das 

abordagens realizados pela GCM têm sido inegavelmente desastrosos. 

 

Neste contexto, não bastam simples manifestações de 

vontade consubstanciadas em instruções normativas no sentido de que a 
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Guarda Civil Metropolitano atua com vistas à “proteção às pessoas em situação 

de risco”. A realidade prática tem se mostrado muito diferente daquela lida em 

uma folha de papel. 

 

Enfim, o que se observa até aqui é muito mais que a 

ocorrência de eventuais excessos de alguns guardas civis no que tange ao 

tratamento ao morador de rua, mas sim um programa de governo da 

Municipalidade cujas prioridades são impedir a presença nas vias públicas dos 

socialmente excluídos, reservando a um segundo plano as questões de âmbito 

da Assistência Social. E a GCM como corporação de estrutura de caráter 

essencialmente hierarquizada e sem autonomia política, estaria sendo utilizada 

como instrumento de implementação deste programa de governo, ainda que 

contra a vontade de parte de seus integrantes. 

 

Por outro lado, é forçoso reconhecer que tais medidas 

já não se mostram suficientes.  

 

O fato é que, em um cenário em que a truculência já 

se tornou a regra e não a exceção, não bastam meras manifestações de vontade 

e declarações genéricas no sentido de que aquela Corporação coaduna com o 

respeito ao cidadão e aos Direitos Humanos. 

 

É inegável que as ocorrências individuais colhidas no 

inquérito civil nº 14.725.132/2010-9, em conjunto com aquelas flagradas pela 

reportagem da equipe jornalística do SBT, comprovam que aquela Corporação, 

adotou uma política de abordagem à população de rua muito distante daquelas 
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orientações preconizadas pelo Procedimento Operacional Padrão SMSU/GCM 

nº 04/2010 e pelas diretrizes da Assistência Social. 

 

Instaurou-se o temor do excluído em relação aos 

agentes do Estado, quando, na realidade, deveriam estes atuar em seu 

benefício, garantindo-lhes o mínimo para que tivessem uma existência digna. 

 

O resultado deste cenário é muito mais abrangente do 

que uma mera soma de casos individuais de agressões: há o constrangimento 

diário sofrido pela população de rua pelo temor da repressão e a quebra da 

confiança em relação ao Estado, especialmente aos serviços da rede 

socioassistencial. 

 

Cumpre afirmar, portanto, que tais fatos já 

transcendem a esfera das responsabilidades individuais, inserindo-se na 

perspectiva da tutela dos direitos constitucionais da população de rua, 

coletivamente considerada.   

 

Desta forma, cabe seja o Poder Judiciário instado a 

adotar medidas que inibam a ocorrência de novos episódios desta lamentável 

espécie. 

 

05. O fato é que o problema do inchaço da população 

de rua paulistana, em especial no centro da cidade, provocou um evidente 

desvirtuamento dos objetivos iniciais da Guarda Civil Metropolitana e suas 

atribuições foram, aos poucos, em uma marcha quase imperceptível, alargadas 

para uma área que muito se distancia de sua função corporativa, passando seus 
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integrantes a abordarem, sozinhos, as pessoas em situação de rua com o escopo 

de “encaminhá-las” (de forma genérica, conforme previsão da lei da Lei 

Municipal nº 14.879/2009), ainda que estejam eles treinados muito mais para 

manter as ruas seguras e “limpas” do que amparar as pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

 

Em síntese, transferiu-se uma atividade de caráter 

eminentemente social a uma corporação voltada à segurança pública. 

 

O resultado não poderia ser menos que desastroso: 

casos de abordagens truculentas e até mesmo agressões físicas de guardas civis 

contra moradores se tornaram rotina na cidade, especialmente em seu centro 

histórico, local conhecido pelo acúmulo de pessoas em situação de rua e, não 

por acaso, pela intensa presença da Guarda Civil Metropolitana, culminando 

em uma verdadeira política de “limpeza social”. 

 

Não se pretende afirmar que a Guarda Civil 

Metropolitana, como corporação respeitável e essencial à segurança pública 

desta Capital, compactua com a violência desenfreada à população em situação 

de rua. 

 

Entretanto, não se pode esperar de um guarda civil o 

mesmo treinamento de um assistente social no que toca à abordagem à 

população de rua. Trata-se de atividade complexa que envolve criação de 

vínculos e do sentimento de segurança do indivíduo em situação de 

vulnerabilidade em relação ao agente do Estado, o que muito se difere de uma 

abordagem policial. Naquela primeira, a truculência dá lugar ao sentimento de 
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solidariedade. Não é por acaso que se denomina tal atividade como 

“abordagem social”.  

 

E é por isso que não basta que a GCM realize a 

função em uma abstrata “conformidade com as políticas de atendimento à 

população de rua”, mas sim que deixe esta tarefa a cargo dos profissionais 

realmente especializados. 

 

    Neste sentido, não se pode desprezar a importância da 

abordagem da GCM em situações específicas e excepcionais como na 

iminência da ocorrência um crime, ou mesmo do apoio proporcionado nos 

casos que envolvam maiores riscos para os agentes sociais durante as 

abordagens em vias públicas. Mas não se pode transformá-la em regra.  

 

O que se há de buscar sempre é o encaminhamento 

das pessoas aos programas de acolhimento e inclusão social, o que há de ser 

feito por técnicos em assistência social e saúde, profissionais que detêm 

conhecimento de como realizar tal abordagem, de modo a obter a voluntária 

adesão da pessoa em vulnerabilidade. Por isso jamais se pode admitir que um 

guarda civil realize, sozinho, a mesma tarefa. 

 

 

II. O DIREITO 

 

 

01. A dignidade da pessoa humana 
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Toda relação do Poder Público com o cidadão deve 

ter como referência inquestionável o princípio da dignidade humana. 

 

 Com efeito, dispõe o artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal, que um dos princípios fundamentais da República 

brasileira e do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana.  

     

Ora, dignidade, na dicção constitucional, significa um 

valor absoluto de respeito pela condição de ser humano, à vista dos direitos 

fundamentais que lhe sejam inerentes. 

 

    Lembra Uadi Lammêgo Bulos, ao comentar o tema, 

que “a dignidade da pessoa humana é o valor constitucional supremo que 

agrega em torno de si a unanimidade dos demais direitos e garantias 

fundamentais do homem, expressos nesta Constituição” (“Constituição Federal 

Anotada”, 6ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, p. 83). 

 

    No mesmo sentido pontifica o culto Professor José 

Afonso da Silva, para quem “dignidade da pessoa humana é um valor supremo 

que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o 

direito à vida. „Concebido como referência constitucional unificadora de todos 

os direitos fundamentais [como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira], 

o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação 

valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional, e 

não uma qualquer idéia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o 

sentido da dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, 

esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou invocá-la para construir „teoria 
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do núcleo da personalidade‟ individual, ignorando-a quando se trate de 

garantir as bases da existência humana‟” (“Curso de Direito Positivo”, 32ª 

edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 105). 

 

    Sendo assim, ao erigir a dignidade à condição de 

princípio basilar, o constituinte originário obriga que se dê aos direitos e 

garantias fundamentais efetiva e concreta aplicação, não mais se contentando 

com aspectos meramente formais. A dignidade, como fundamento maior, 

obriga que o Estado, suas concessionárias, as empresas, instituições e as 

pessoas em geral garantam, em cada quadrante da vida nacional, absoluto 

respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. 

 

O homem vale, perante o Estado, pela sua condição 

natural de ser humano; e o índice de civilidade de dada sociedade será 

fornecido pelo grau de garantia aos direitos fundamentais que o respectivo 

Estado garanta aos seus súditos, isto é, o quanto se empenha para assegurar a 

dignidade de todos e de cada cidadão. 

 

 Oscar Vilhena Vieira ensina, numa abordagem muito 

oportuna para o tema aqui discutido, que “... no que se refere ao aspecto 

formal, Kant contempla a dignidade humana, expressa pelo imperativo 

categórico, como uma exigência de imparcialidade. Se todas as pessoas são 

um fim em si, todas devem ser respeitadas. E ser „fim em si‟ significa ser 

considerado como feixe de razão e sentimentos que não podem ser 

injustificadamente suprimidos. Essa noção de imparcialidade impõe que as 

pessoas se tratem com reciprocidade não apenas como uma medida de 

prudência, mas como um imperativo derivado da assunção de que o outro tem 
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o mesmo valor que atribuo a mim mesmo – portanto, é merecedor do mesmo 

respeito. A reciprocidade derivada do princípio da dignidade humana não 

pode, assim ser confundida com a reciprocidade instrumental, que aparece de 

forma mais clara no contrato hobbesiano, onde eu o respeito apenas porque eu 

espero que você me respeite, e isso é extremamente conveniente para mim” 

(“Direitos Fundamentais – uma leitura da jurisprudência do STF”, 1ª edição, 

Editora Malheiros, São Paulo, 2006, p. 68). 

 

O fato é que a abordagem de pessoas em situação de 

rua há de ser feita de modo respeitoso, solidário e tendente à sua inclusão 

social, relegando-se o eventual emprego de violência apenas às hipóteses 

excepcionais em que a própria conduta daquela pessoa ensejar a legítima 

reação estatal. Vale dizer, pois, que se deve garantir sua efetiva e concreta 

dignidade.  

     

Da mesma forma, a integridade física e moral do 

cidadão, direito fundamental que é (artigo 5º, inciso XLIX), deve ser garantida 

à luz da efetiva dignidade, independentemente de sua condição social, não se 

aceitando violações sob justificativas genéricas ou argumentos de aparência, 

como as de que a presença dos moradores de rua em via pública representa um 

dano ao patrimônio público ou uma ameaça à paz, pois também são eles 

sujeitos de direitos. 

 

Mais que isto: importunar, molestar o chatear pessoas 

que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade e já vergastadas pela 

vida é conduta beira a crueldade. Não se pode o Estado trate seres humanos 

desta forma. 
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02. O cidadão excluído como objeto das políticas públicas 

 

 

Prevê o artigo 3º, incisos I e III, da Constituição 

Federal, respectivamente, que são objetivos fundamentais da República 

brasileira, “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “a erradicação 

da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e 

regionais”. 

 

Extrai-se de tais mandamentos que as ações do Poder 

Público deverão sempre estar pautadas por tais objetivos, como forma de se 

promover a justiça social.  

 

Pilar básico para a busca de tais objetivos é, sem 

dúvida, a Assistência Social, nos moldes do artigo 203, inciso I e III, da 

Constituição Federal, o qual prevê que “a assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, 

e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, e à velhice, além de promover a integração ao mercado de 

trabalho”. Trata-se, pois, de direito social consagrado pelo artigo 6º da própria 

Constituição Federal. 

    

Tal disposição acha-se em consonância com o 

princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do 

trabalho, previstos como fundamentos da República nos incisos II, III e IV do 
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artigo 1º da Constituição Federal, assim como os já mencionados objetivos da 

República estabelecidos pela Lei Maior. 

 

O ordenamento jurídico-constitucional, pois, está a 

preconizar que é dever do Estado garantir a todos os cidadãos os mínimos 

necessários à subsistência, como manifestação de solidariedade social e 

respeito à dignidade da pessoa. Isso expressa a vontade do legislador 

constituinte originário em estabelecer, por meio da Constituição Federal de 

1988, um Estado Social, em que o Poder Público atue como agente da 

promoção social, garantindo serviços e proteção à população. 

  

    No âmbito da legislação infraconstitucional, prevê o 

artigo 1º da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) que “a 

assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. 

 

Segundo o artigo 4º da LOAS, são princípios que 

regem a Assistência Social: 

 

(...) 

II – universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas; 

(...) 

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 

seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à 
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convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade; 

 

Seguindo esta linha, dispõe o artigo 1º Lei Municipal 

12.316/97:      

 

Art. 1º. O poder público municipal deve manter na Cidade de 

São Paulo serviços e programas de atenção à população de rua 

garantindo padrões éticos de dignidade e não violência na 

concretização de mínimos sociais e dos direitos de cidadania a 

esse segmento social de acordo com a Constituição Federal, a 

Lei Orgânica do Município de São Paulo e a Lei Federal n. 

8.742, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS) 

 

O mesmo dispositivo legal municipal estabelece uma 

série de princípios a serem observados pelas ações que visem a população de 

rua, entre eles: 

 

I - o respeito e a garantia à dignidade de todo e qualquer ser 

humano;  

II - o direito da pessoa a ter um espaço para se localizar e 

referir na cidade, para ter um mínimo de privacidade como 

condição inerente à sua sobrevivência, existência e cidadania;  

(...) 

IV - a não discriminação no acesso a quaisquer bens e serviços, 

principalmente os referentes à saúde, não sendo permitido 

tratamento degradante ou humilhante;  

(...) 

VI - o direito do cidadão de restabelecer sua dignidade, 

autonomia, bem como sua convivência comunitária;  
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(...) 

VIII - garantir a capacitação e o treinamento dos recursos 

humanos que operam a política de atendimento à população de 

rua.  

 

 Depreende-se da análise conjuntural das legislações 

constitucional e infraconstitucionais o papel da Administração Pública em 

efetivar políticas, programas e serviços que garantam a devida assistência e 

condições mínimas de existência para pessoas em situação de vulnerabilidade e 

a sua reinserção na sociedade. 

 

Por um lado, tem-se o cidadão como objeto das 

políticas públicas de erradicação da pobreza e justiça social; por outro, a 

Assistência Social como direito social constitucionalmente expresso. 

 

Deste modo, cria-se um inseparável elo entre a 

Administração Pública e o cidadão excluído socialmente, o qual jamais deve 

ser rompido. Trata-se de característica inerente a um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito.  

 

Exsurge evidente que as abordagens repressivas, 

desacompanhadas de efetivo acompanhamento técnico, em nada contribuem 

para aqueles objetivos constitucionais, seguindo na contramão das políticas 

assistenciais já implantadas.  

 

Pelo contrário: elas só agravam o quadro de 

complexidade da população em situação de rua, havendo a quebra de confiança 

do indivíduo em relação aos serviços de acolhimento oferecidos pelo Estado, o 
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que pode culminar na sabotagem dos trabalhos realizados por outros agentes 

públicos, seja da área de Assistência Social ou Saúde. 

 

 

03. O Princípio da Proibição da Proteção Deficiente e o Princípio da Proibição 

do Retrocesso Social 

 

 

 Os direitos sociais garantidos constitucionalmente são 

essenciais para a consecução dos objetivos fundamentais da nossa República, 

observados no artigo 3º da Constituição Federal de 1988. Eles possuem duas 

dimensões, uma positiva, que em tese obriga o Estado a prestar os serviços 

essenciais para os cidadãos; e uma negativa, que veda o Estado de contrariar os 

Direitos Fundamentais já implementados.  

 

 É a partir desta perspectiva negativa dos Direitos 

Sociais Fundamentais que surge a Proibição da Proteção Deficiente. Extrai-se 

do seu conceito que ao Estado não é imposta apenas a prestação do direito 

social assegurado na Constituição Federal; além disto, ao Estado é vedada uma 

prestação social de maneira deficiente ou que vá à contramão do que dispõem 

os direitos sociais. 

  

  É o que afirma José Gomes Canotilho e Vital 

Moreira a respeito da idéia desta Proibição: “a maior parte dos direitos sociais 

possui, além da sua característica componentemente positiva, também uma 

componente negativa, que se traduz num direito à abstenção do Estado (ou de 

terceiros). Assim, por exemplo, o direito ao trabalho não consiste apenas na 
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obrigação do Estado de criar ou de contribuir para criar postos de trabalho, 

antes implica também a obrigação de o Estado se abster de impedir ou limitar 

o acesso dos cidadãos ao trabalho (liberdade de acesso ao trabalho); o direito 

à saúde não impõe ao Estado apenas o dever de actuar para constituir o 

Serviço Nacional de Saúde e realizar as prestações de saúde, antes impõe 

igualmente que se abstenha de actuar de modo a prejudicar a saúde dos 

cidadãos.” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. 

Fundamentos da constituição. Coimbra, 1991, p.129.). 

 

 É esta a interpretação que cabe ao caso concreto 

tratado nesta causa. 

 

 Sabe-se que a Assistência Social no país, direito 

social que é, está estruturada em torno de um aparato normativo consistente, 

que tem como base o dispositivo constitucional e abrange tanto leis federais 

como municipais. E isto ocorre devido à importância dos serviços 

socioassistenciais, que lidam com pessoas em situações de risco ou 

vulnerabilidade social, e cuja abordagem destina-se a criação de um vínculo 

efetivo entre o profissional e o munícipe, com a perspectiva futura de que este 

cidadão melhore sua condição de vida e busque a sua emancipação social. 

 

 É com base em todo este conjunto de normas que se 

conclui que a abordagem de pessoas em situação de rua por agentes da GCM se 

caracteriza como uma proteção deficiente do direito social à assistência aos 

desamparados. Agentes que têm como missão histórica a manutenção da ordem 

pública e a pacificação social não têm o preparo adequado e a capacitação 
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necessária que um serviço tão delicado como a abordagem de cidadãos em 

situação de vulnerabilidade requer.   

  

 Desse modo, conforme o princípio aludido acima, o 

direito social à assistência aos desamparados abrange uma dimensão positiva, 

com a prestação devida da assistência aos necessitados; e uma negativa, que é a 

vedação do Estado de prestar esta assistência de maneira deficiente. A 

abordagem de munícipes em situação de vulnerabilidade pela Guarda Civil 

Metropolitana, por ser prejudicial à perfeita assistência aos cidadãos, enquadra-

se nesta dimensão negativa em que o Estado deveria deixar de atuar. 

 

 A extensão do Princípio da Proibição da Prestação 

Deficiente recai em outro, qual seja, o Princípio do Não Retrocesso Social. Tal 

princípio versa sobre a proteção dos direitos sociais fundamentais já 

concretizados no sistema jurídico e realizados no plano fático, diante de um 

possível ato do Poder Público que o restrinja ou o suprima.  

 

 Nos dizeres novamente do exímio professor 

Canotilho: “O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se 

assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através 

de medidas legislativas (“lei da segurança social”, “lei do subsídio de 

desemprego”, “lei do serviço de saúde”) deve considerar-se 

constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas 

estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou 

compensatórios, se traduzam, na prática, numa “anulação”, “revogação” ou 

“aniquilação” pura a simples desse núcleo essencial.” (CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Coimbra, 1999, p. 337-338). 
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 Pode-se entender, dessa forma, que a abordagem à 

população em situação de rua, tarefa fundamentalmente prestada pela 

assistência social, quando realizadas por agentes de segurança, trata-se na 

verdade de uma desassistência aos desamparados, caracterizando-se claramente 

uma violação ao núcleo essencial do artigo 6º da constituição federal.  

 

 

4. Bens de uso comum do povo 

 

 

Cabe lembrar que ruas, praças e calçadas são bens 

públicos de uso comum do povo, conforme dispõe o Código Civil, em seu 

artigo 99, inciso I: 

 

    “Art. 99. São bens públicos: 

I – Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, 

ruas e praças”. 

 

Nessa qualidade – bens de uso comum do povo – o 

Poder Público não tem direito de restringir a sua utilização por quem quer que 

seja, como lembra Maria Helena Diniz “Os bens de uso comum do povo, 

embora pertencentes a pessoa jurídica de direito público interno, podem ser 

utilizados, sem restrição, gratuita ou onerosamente, por todos, sem 

necessidade de qualquer permissão especial. P.ex.: praças, jardins, ruas, 

estradas, mar, praias, rios, enseadas, baías, golfos (CC, art. 99, I; JTAC, 

112:92; RT, 653: 100, 688: 98)” 
(DINIZ,Maria Helena. Curso de direito civil 
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brasileiro, volume I: teoria geral do direito civil. 29ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 396). 

 

Da mesma maneira, Clóvis Beviláqua observou: 

 

“Estabelece o artigo uma subdivisão de bens 

públicos, sob o ponto de vista do modo por que são utilizados: de uso comum, 

de uso especial e dominicais. Os primeiros são os que pertencem a todos (res 

communes omnium). O proprietário desses bens é a coletividade, o povo. À 

administração pública estão confiadas a sua guarda e gestão. Podem utilizar-

se deles todas as pessoas, respeitadas as leis e os regulamentos” 

(BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 

Volume I. Décima edição atualizada. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 

1953, p. 240. Mantida a ortografia original). 

 

Proibir o morador de rua de fazer uso da rua, das 

praças, jardins, parques, calçadas e qualquer outro bem de uso comum do povo, 

por se tratar de morador de rua, constitui uma odiosa discriminação. A 

Constituição Federal tem como uma de suas premissas maiores o princípio da 

igualdade. Se uma pessoa de classe média pode livremente fazer dos 

equipamentos públicos, o mesmo tratamento deve ser dispensado ao morador 

de rua. Assim, é inadmissível a orientação dada aos guardas municipais para 

permitirem algumas pessoas usufruírem os bens públicos e não permitirem 

outras, por se tratarem estas de pessoas de condição econômica humilde. 
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05. A Ação Civil Pública como instrumento de controle de constitucionalidade 

pela via incidental 

 

 

O sistema brasileiro de controle de 

constitucionalidade abarca como uma de suas modalidades o controle difuso 

por meio da via incidental – também conhecida como via de exceção. Tal 

mecanismo permite qualquer juiz ou tribunal exercer o controle de 

constitucionalidade quando no curso de um processo de sua competência.  

     

    Nos dizeres de José Afonso da Silva, “De acordo com 

o controle por exceção, qualquer interessado poderá suscitar a questão de 

inconstitucionalidade, em qualquer processo, seja de que natureza for, 

qualquer que seja o juízo” (Curso de Direito Constitucional Positivo. São 

Paulo,2008, p.51). 

 

    Desta forma, vê-se que as partes interessadas, o 

Ministério Público, ou o juiz agindo de ofício, quando diante da 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo em um caso concreto, 

poderão suscitar, no próprio processo, o controle de constitucionalidade através 

da via incidental. 

 

    Neste caso, o pedido formulado ao juízo deverá se 

fundamentar na inconstitucionalidade; e esta, por sua vez, deverá ser a causa de 

pedir processual. 
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    Assim, vê-se que o controle incidental deve ser 

exercido como questão prejudicial e premissa lógica do pedido principal de um 

processo, afastando a incidência do vício da norma apenas para as partes do 

caso concreto. 

 

    A respeito, Gilmar Mendes se manifesta nos seguintes 

termos: “A decisão, que não é feita sobre o objeto principal da lide, mas sim 

sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito, tem o condão, 

apenas, de afastar a incidência da norma viciada.” (Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo, 2009, p. 1116-1117).  

 

    O Ministério Público, figurando como parte autora em 

ação civil pública, portanto, parte interessada no processo, pode pleitear o 

controle de constitucionalidade de uma norma ou ato normativo através deste 

tipo de ação. 

 

Do alto de sua indiscutível autoridade, Alexandre de 

Moraes preleciona que “O STF afirmou ser legítima a utilização de ação civil 

pública como instrumento de fiscalização incidental de constitucionalidade, 

pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde que a 

controvérsia constitucional não se identifique como objetivo único da 

demanda, mas simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio 

principal (STF – Pleno – RE 424993/DF – Rel. Min. Joaquim Barbosa, 

decisão 12-9-07. Informativo STF, nº 479)”. (MORAES, Alexandre de. 

Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 8ª edição 

atualizada até a EC nº 67/10. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1322). 
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    Nos dizeres do professor Marcelo Novelino: “Em que 

pese a controvérsia doutrinária acerca da possibilidade de utilização da ação 

civil pública no controle de constitucionalidade, sua utilização como 

instrumento de controle concreto vem sendo admitida na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Para isso é 

necessário que a inconstitucionalidade seja discutida incidenter tantum, na 

causa de pedir.”(Direito Constitucional, São Paulo, 2009, p. 254-255). 

 

Com efeito, o controle difuso da constitucionalidade 

pela ação civil pública é inquestionável quando a sua legitimidade ocorre 

incidentalmente, como é o caso dos autos, conforme reiterados julgados dos 

tribunais superiores: 

 

“O controle difuso de constitucionalidade das leis pode ser 

exercido em sede de ação civil pública, no juízo de primeiro 

grau, quando for necessário para a decisão de hipótese 

concreta, sendo legitimado para a propositura da ação o 

Ministério Público. Com esse entendimento, a Turma deu 

provimento a recurso extraordinário para determinar o 

regular processamento de ação civil pública – cuja inicial 

havia sido liminarmente indeferida sob o fundamento de não 

constituir a mesma meio idôneo de lei ou ato normativo – 

proposta pelo Ministério Público em defesa do patrimônio 

público, na qual se pleitea a declaração de nulidade de ato 

normativo municipal que majorou os subsídios de vereador, 

com a consequente restituição aos cofres públicos das 

quantias indevidamente recebidas. Precedentes citados: RCL 

600-SP e RCL 602-SP (acórdãos pendentes de publicação, v. 

Informativo 82) (STF – 2ª Turma – Recurso Extraordinário nº 
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227.159/GO – Rel. Min. Néri da Silveira. Informativo STF, 

20.3.2002, nº 260, p. 3). 

 

“Ação civil pública. Eficácia erga omnes. Controle de 

constitucionalidade incidenter tantum. Possibilidade. 

Entendimento do Supremo Tribunal Federal. É possível a 

propositura da ação civil pública com base na 

inconstitucionalidade de lei. Nesse caso, não se trata controle 

concentrado, mas sim de controle difuso de 

constitucionalidade. Somente se exclui a possibilidade de 

exercício da ação civil pública quando nela o autor deduzir 

pretensão efetivamente destinada a viabilizar o controle 

abstrato de constitucionalidade de determinada lei ou ato 

normativo. In casu, o pedido formulado pelo Parquet diz 

respeito à proteção do meio ambiente e do patrimônio público, 

cultural, estético, paisagístico, arquitetônico e social, em face 

da ocupação de áreas públicas localizadas no SCLRN, Quadra 

706. A inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 754/94, nada 

mais é do que o fundamento da ilegitimidade dessa ocupação e 

sequer faz coisa julgada, nos termos do artigo 469 do Código 

de Processo Civil. Recurso especial provido” (STJ – 2ª Turma 

– Recurso Especial nº 327.206/DF – Rel. Min. Franciulli 

Netto, Diário da Justiça, Seção I, 1º setembro 2003, p. 249). 

 

Vê-se, portanto, que a ação civil pública pode ser 

utilizada como meio de suscitar a controvérsia constitucional quando não for 

objeto único do processo coletivo, ou seja, quando for apenas questão 

prejudicial, mas indispensável à resolução do litígio principal. 
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     Neste sentido, segue jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTROLE DIFUSO VERSUS 

CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. Proclamou o Supremo Tribunal 

Federal não ocorrer usurpação da própria competência 

quando a inicial da ação civil pública encerra pedido de 

declaração de inconstitucionalidade de ato normativo 

abstrato e autônomo, seguindo-se o relativo à providência 

buscada jurisdicionalmente - Reclamação nº 2.460-1/RJ. 

Ressalva de entendimento. RECLAMAÇÃO - NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO. A contrariedade do pleito formulado a 

precedente do Plenário revela quadro ensejador da negativa 

de seguimento à reclamação. (Rcl 2687, Relator(a):  Min. 

MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2004)  

 

    Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, se manifesta 

nos seguintes termos: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE 

DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA ERGA 

OMNES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PRECEDENTES. 

1. O STJ vem perfilhando o entendimento de que é possível a 

declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou 

atos normativos em sede de ação civil pública, nos casos em 

que a controvérsia constitucional consista no fundamento do 

pedido ou na questão prejudicial que leve à solução do bem 

jurídico perseguido na ação. 



 41 

2. Tratando-se de controle difuso, portanto exercitável 

incidentalmente no caso concreto, apenas a esse estará afeto, 

não obrigando pessoas que não concorreram para o evento 

danoso apontado na ação coletiva; ou seja, a decisão acerca 

da in/constitucionalidade não contará com o efeito erga 

omnes, de forma que não se verifica a hipótese de ludibrio do 

sistema de controle constitucional. 

3. Recurso especial provido. 

(REsp 294.022/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2005, 

grifo nosso). 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI LOCAL. 

POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. 

I - A Egrégia Primeira Seção, no julgamento dos EREsp nº 

303.994/MG, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, na 

sessão de 25/06/2003, publicado no DJ de 01/09/2003, 

consolidou o entendimento de que é cabível, por meio de ação 

civil pública, a declaração incidental de 

inconstitucionalidade de lei, quando tal controvérsia for 

causa de pedir e não pedido, hipótese em que estará 

configurado controle difuso de constitucionalidade, passível 

de eventual correção via recurso extraordinário. 

II - Recurso especial provido. 

(REsp 373.685/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2004, grifo nosso) 
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    Assim, resta clara a possibilidade de o Ministério 

Público, tendo como uma de suas atribuições a propositura da ação civil 

pública, utilizá-la como meio para pleitear ao juiz a declaração de 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo através da via incidental. 

 

 

06. A inconstitucionalidade da atribuição da Guarda Civil Metropolitana para a 

abordagem à população de rua 

 

 

É sabido que a atribuição da GCM para abordar a 

população de rua foi estabelecida pela Lei Municipal nº 14.879/2009, a qual, 

por meio de seu artigo 23, incluiu o inciso XI ao artigo 1º da Lei nº 

13.866/2004, passando a fixar entre as atribuições da Guarda Civil 

Metropolitana: “atuar na proteção de pessoas em situação de risco, 

encaminhando e apoiando as ações sociais, em conformidade com os 

programas e ações integradas”, sendo que o mesmo texto foi repetido pelo 

Decreto nº 50.448 de 25 de fevereiro de 2009 

 

A partir de então, outros dispositivos passaram a 

disciplinar esta atribuição da GCM, valendo destacar a Portaria nº 

105/2010/SMSU, cujos principais dispositivos já foram mencionados acima. 

 

Desta forma, a Guarda Civil paulistana deixou de 

servir como apoio à segurança dos agentes sociais e funcionários da limpeza 

urbana, passando a atuar ostensivamente na abordagem direta à população de 

rua, uma vez que tais dispositivos lhe concedem, em tese, a legitimidade para 
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realizar esta função por iniciativa própria e sem o acompanhamento de agentes 

sociais. 

 

O resultado, como se sabe, foi desastroso, por todos 

os motivos já apresentados. 

 

Ocorre que, além de afrontar uma série de princípios 

de direitos e fundamentos constitucionais inerentes a um Estado Democrático 

de Direito, o exercício desta função pela Guarda Civil Metropolitana representa 

violação literal às atribuições institucionais da Guarda Civil estabelecidas pelo 

artigo 144 § 8º da Constituição Federal e pelo artigo 147 da Constituição do 

Estado de São Paulo, considerando-se este último uma norma de repetição 

obrigatória. 

 

 Art. 144, § 8º, CF/88. “Os Municípios poderão constituir 

guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, 

serviços e instalações, conforme dispuser a Lei”. 

 

Art. 147, Const. Estado São Paulo. Os Municípios poderão, 

por meio de lei municipal, constituir guarda municipal, 

destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, 

obedecidos os preceitos da lei federal”. 

 

Como se vê, ambos dispositivos constitucionais são 

uníssonos ao limitar as guardas municipais à proteção de bens, serviços e 

instalações do Município, o que muito se difere das funções referentes às 

políticas de Assistência Social.  
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Como bem preleciona Alexandre de Moraes, a 

Constituição Federal não autoriza o exercício de polícia ostensiva ou judiciária 

pelas guardas municipais‟:“Por fim, a Constituição Federal concedeu aos 

Municípios a faculdade, por meio do exercício de suas competências 

legislativas, de constituição de guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sem, contudo, 

reconhecer-lhes a possibilidade de exercício de polícia ostensiva ou 

judiciária”( MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e 

legislação constitucional. 8ª edição atualizada até a EC nº 67/10. São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 1.665. Destaque em negrito nosso). 

 

José Afonso da Silva, oportunamente, elaborou a 

interpretação histórica, ao lembrar que, nos trabalhos da constituinte, foram 

rechaçadas as tentativas de se criar uma “polícia municipal”: “Os constituintes 

recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de polícia 

municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com nenhuma específica 

responsabilidade pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade 

por ela na medida em que sendo entidade estatal não podem eximir-se de 

ajudar os Estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes 

autorizou a instituição de órgão pessoal de segurança e menos ainda de 

polícia judiciária” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 

positivo. 35ª edição revista e atualizada até a Emenda Constitucional nº 68, de 

21.12.2011. São Paulo: Malheiros Editores, pp. 783/784. 

 

Exsurge evidente, portanto, que a o referido trecho da 

Lei Municipal nº 14.879/2009 extrapola as disposições daqueles mandamentos 

constitucionais, os quais se sobrepõem à legislação municipal, uma vez que a 



 45 

esta cumpre disciplinar as atribuições de sua própria guarda civil dentro dos 

limites impostos pelas Constituições. 

 

Ora, abordar pessoas na rua, exigir identificação, 

apreender pertences e documentos, proceder a buscas pessoais e outros atos do 

mesmo quilate, como tem feito a Guarda Civil Metropolitana, configuram atos 

que ultrapassam o papel destinado a esses funcionários municipais. É a 

Constituição quem confere legitimamente o poder de polícia ostensiva e 

judiciária. Não basta vestir uma farda azul e locomover-se em viatura com 

giroflex para se tornar policial. Por mais vistoso que seja o aparato material 

conferido pela Municipalidade aos integrantes da GCM, ele não pode suprir a 

limitação do seu papel constitucional. 

 

O E. Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que a 

atuação das guardas civis está adstrita aos seus limites constitucionais:  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - art. 1º, 

inc. I, da Lei n. 13.866/2004, do Município de São Paulo, que 

fixa atribuições da Guarda Civil Metropolitana - Art. 147 da 

Constituição Estadual - Proteção dos bens, serviços e 

instalações municipais - Matéria debatida é atinente à 

segurança pública - Preservação da ordem pública - 

Competência das polícias, no âmbito do Estado - Atividade 

que não pode ser exercida pelas guardas municipais - 

Extrapolação dos limites constitucionais - Ação direta julgada 

procedente, para declarar a inconstitucionalidade do 

dispositivo (ADIN 154.743-0/0, rel. Des. Maurício Ferreira 

Leite, j. 10.12.08). 
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Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n° 352/18.12.2006, 

do Município de Catanduva, de iniciativa do alcaide e por este 

sancionada e promulgada, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO 

MUNICÍPIO DE CATANDUVA, CRIA A FUNÇÃO DE 

"AGENTE FISCALIZADOR DE TRÂNSITO" E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS", para tanto prevendo que o efetivo para o 

exercício daquela atividade será extraído do Quadro da 

Guarda Civil Municipal e inclusive criando, junto ao 

Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, 15 

(quinze) funções de "Agente Fiscalizador de Trânsito - AFT", 

de livre designação e destituição, a critério e mediante ato 

próprio do Chefe do Executivo Municipal, que "recairá sobre 

os Servidores ocupantes do cargo efetivo de "Guarda Civil 

Municipal Masculino e Feminino" – a guarda municipal é 

apenas um corpo de vigilantes adestrados e armados para a 

proteção do patrimônio do Município, do seu quadro não 

podendo ser extraído o efetivo de agentes fiscalizadores do 

trânsito da urbe, menos ainda sem concurso, por policial não 

ser e por conseguinte não poder exercer típica atribuição da 

polícia - violação aos artigos 115, II, e 147 da Constituição 

Estadual - ação procedente. (ADIN 147.983-0/8, rel. Des. 

Palma Bisson, j. 29.10.08). 

 

DESVIO DE FUNÇÃO - Guardas Civis Municipais - 

Prefeitura Municipal de Limeira que credenciou os guardas 

civis ao desempenho da função de agente de trânsito - Ato 

administrativo caracterizador do desvio de função Precedente 

desta C. 9ª Câmara de Direito Público Indenização devida no 

caso - Procedência da ação mantida Recursos oficial e 



 47 

voluntário da Municipalidade ré não providos. (Apelação Cível  

21459-25.2010.8.26.0320, rel. Rebouças de Carvalhi, j. 

29.02.2012). 

 

Ora, se foi reconhecida incompatibilidade das 

atribuições dos guardas civis para atuarem como fiscalizadores do trânsito, 

muito mais razão deve ser dada à sua incompatibilidade para abordarem seres 

humanos! 

 

Conforme já se expôs, não se pode esperar de um 

guarda civil o mesmo treinamento de um assistente social ou profissional da 

saúde no que tange à abordagem social de cidadãos. A função de ambos 

agentes públicos não se confunde, por uma série de peculiaridades já 

apontadas. 

 

Nada impede, entretanto, que o guarda civil 

acompanhe um assistente social durante a abordagem de pessoas em situação 

de rua, nos casos em que exista risco à vida do profissional. Esta função, de 

fato, enquadra-se nas atribuições da GCM, tanto é que os assistentes sociais e 

profissionais da saúde (aqui incluídos os profissionais com treinamento para a 

abordagem social) representam um serviço oferecido pelo Município, cuja 

proteção compete às guardas civis municipais. 

 

Situação diversa é aquela em que o guarda civil 

realiza, sozinho, a abordagem do indivíduo em situação de risco, quando não 

esteja em risco qualquer bem, serviço ou instalação do Município envolvido, 

ou ainda quando não há uma ocorrência criminal. Aqui não há qualquer 

fundamento para a atuação da GCM, sendo inadmissíveis argumentos no 
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sentido de que a presença do morador de rua nas vias públicas representa, por 

si só, um dano ao patrimônio do Município. 

 

Desse modo, deve-se concluir que qualquer 

dispositivo legal que conceda autonomia para que a Guarda Civil 

Metropolitana atue sozinha na abordagem de pessoas em situação de rua 

deverá ser reconhecido como inconstitucional. 

 

 

07. A Responsabilidade Civil da Prefeitura Municipal 

 

 

Nos termos do artigo 144 § 8º da Constituição 

Federal, as Guardas Civis Metropolitanas não possuem personalidade jurídica, 

uma vez que são órgãos de segurança pública integrantes do Poder Executivo, 

neste caso, aos Municípios, entes federativos a que estão vinculadas. 

 

Por sua vez, o artigo 37 § 6º da Constituição garante 

que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

 

Referido dispositivo consagra a responsabilidade 

objetiva da Administração Pública face aos danos eventualmente causados ao 

cidadão, independentemente de dolo ou culpa por parte do agente responsável 

pelo dano. 
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Esta visão jurídica decorre da teoria do risco 

administrativo, pacificamente adotada no Direito pátrio, segundo a qual não 

há necessidade de comprovação da culpa ou dolo do agente, bastando a relação 

de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido. 

 

Esta teoria reside na idéia de que, sendo a atividade 

administrativa voltada em favor da coletividade, a responsabilidade criada 

pelos riscos inerentes ao seu exercício deve ser suportada por todos. 

 

Assim explica Hely Lopes Meirelles: 

 

“Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de 

seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto 

ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome 

está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os 

administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da 

comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para 

compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, 

todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a 

reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O 

risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por 

sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça 

distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados 

modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art. 194 da 

CF de 1946.” (MEIRELLES, Hely Lopes. “Direito Administrativo 
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Brasileiro”. 38ª edição revista e atualizada até a Emenda Constitucional nº 68, 

de 21.12.2011. São Paulo: Malheiros Editores, p. 714.) 

 

Isto não significa que o agente responsável está livre 

de qualquer responsabilidade individual, posto que, condenada a 

Administração Pública, poderá ela buscar a responsabilização por ação de 

regresso, ocasião em que caberá a discussão sobre dolo ou culpa. 

 

O que aqui importa é que os danos provenientes dos 

abusos cometidos pelos guardas civis são objetivamente imputáveis à 

Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

Neste sentido já se pronunciou o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO - ATO COMISSIVO E CONSTRANGEDOR DE 

AGENTE ESTATAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 

DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

1. Cabe ao Estado, pelo princípio constitucional da 

responsabilidade reparar os danos causados por atos 

omissivos ou comissivos praticados pelos agentes estatais. 

2. Recomposição que se faz não apenas no plano material, 

mas também no imaterial, quando a vítima, sem culpa 

alguma, foi submetida a constrangimento incompatível com o 

agir da administração. 

3. Revista de visitante a estabelecimento prisional que resultou 

na sua exposição a dois exames íntimos para verificação de 
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não estar portando droga, um dos quais realizado em 

estabelecimento hospitalar. 

4. Recurso especial provido. (REsp 856.360/AC, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

19/08/2008, DJe 23/09/200, grifo nosso) 

 

A orientação da mesma Corte segue no sentido de que 

sequer cabe a denunciação à lide às causas que versem sobre a 

responsabilidade objetiva do Estado: 

 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. 

MORTE DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. 

RECURSO DESPROVIDO. 

1. Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade 

civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37, § 6º), não é 

obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente 

responsável pelo ato lesivo (CPC, art. 70, III). 

2. A denunciação à lide do servidor público nos casos de 

indenização fundada na responsabilidade objetiva do Estado 

não deve ser considerada como obrigatória, pois impõe ao 

autor manifesto prejuízo à celeridade na prestação 

jurisdicional. Haveria em um mesmo processo, além da 

discussão sobre a responsabilidade objetiva referente à lide 

originária, a necessidade da verificação da responsabilidade 

subjetiva entre o ente público e o agente causador do dano, a 

qual é desnecessária e irrelevante para o eventual 

ressarcimento do particular. Ademais, o direito de regresso 

do ente público em relação ao servidor, nos casos de dolo ou 

culpa, é assegurado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 
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o qual permanece inalterado ainda que inadmitida a 

denunciação da lide. 

3. Recurso especial desprovido. 

(REsp 1089955/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 24/11/2009, 

grifo nosso) 

 

Cabe aqui outra observação: a responsabilidade civil 

estatal se configura com o dano causado pelo agente público, quando, no 

momento da conduta lesiva, esteja ele se valendo desta “qualidade”, 

prescindindo-se esteja ele no exercício das funções inerentes ao cargo.  

 

Sobre o tema, leciona o mestre Celso Antônio 

Bandeira de Mello: 

 

“Para que haja a responsabilidade pública importa 

que o comportamento derive de um agente público. O título jurídico da 

investidura não é relevante. Basta que seja qualificado como agente público, é 

dizer, apto para comportamentos imputáveis ao Estado (ou outras pessoas, de 

Direito Público ou Provado, prestadoras de serviços públicos, quando 

atuarem nesta qualidade). Importa, outrossim, que o dano tenha sido 

produzido por alguém graças a esta qualidade de agente público, e não em 

situação alheia ao qualificativo em causa. A condição do agente, no sentido 

ora indicado, não se descaracteriza pelo fato de este haver agido impulsionado 

por sentimentos pessoais ou, por qualquer modo, estranhos à finalidade do 

serviço. Basta que tenha podido produzir o dano por desfrutar de posição 

jurídica que lhe resulte da qualidade de agente atuando em relação com o 
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serviço público, bem ou mal desempenhado” (Curso de Direito Administrativo, 

21ª edição, São Paulo, Saraiva, 2006, p. 984). 

 

É o que basta para que o comportamento truculento e 

lesivo dos guardas civis seja imputável à Administração Pública, sendo 

incabíveis as alegações de que seriam condutas isoladas e desvinculadas das 

instruções da própria Corporação. 

 

A respeito dos excessos cometidos pelas Guardas 

Municipais, vale citar brilhante precedente do E. Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. GUARDA MUNICIPAL. LESÕES CAUSADAS A 

TRANSEUNTE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. 

AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO NO ATUAR ESTATAL. 

DEVER DE INDENIZAR. A Administração Pública Direta e 

Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios deverá obedecer aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, conforme dispõe o art. 37, caput da 

Constituição da República. O art. 37, § 6º da Carta Magna 

prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos, que deverão responder pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O sujeito 

ativo está presente na figura dos Guardas Municipais, que 

são agentes públicos cuja atribuição Constitucional destina-

se a cuidar dos bens, serviços e instalações da 
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municipalidade. Embora os guardas municipais tenham o 

dever de assegurar a ordem pública, não podem agir com 

brutalidade. O nexo de causalidade reside na atuação 

despreparada dos agentes estatais, que causaram a situação 

de perigo a todos os administrados que transitavam em 

horário de intenso movimento por local de grande 

circulação. Responsabilidade objetiva do Estado 

configurada, na forma do artigo 37, § 6º da Constituição 

Federal. Os danos morais restam configurados pela dor e 

pelo sofrimento que se sobressaem de todo o episódio. A 

extensão do dano moral sofrido, é que merece ser fixado 

guardando proporcionalidade não apenas com o gravame 

propriamente dito, mas levando-se em consideração também 

suas conseqüências, as condições do ofensor, do ofendido, e 

do bem jurídico lesado. Não restam dúvidas de que o autor, 

ora apelado, tenha sofrido danos morais, tendo em vista que, 

sendo menor, foi exposto à situação humilhante de ser 

espancado diante de sua mãe. A dor, o sofrimento e a angústia 

se sobressaem de todo o episódio descrito, mostrando-se 

desnecessária qualquer prova dos sentimentos vivenciados 

pela vítima. (TJ/RJ, Apelação Cível 0394782-

40.2008.8.19.0001, Rel. Des. Jorge Luiz Habib, 18ª Câmara 

Cível, j. 08/09/11) 

 

 

 

 

08. O Dano Moral Coletivo no ordenamento jurídico pátrio 
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A reparação por danos morais é direito fundamental 

do indivíduo, previsto expressamente no artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. 

 

Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, o dano 

moral “decorre de injusta violação à situação jurídica subjetiva 

extrapatrimonial, tutelada pela ordem civil-constitucional através da cláusula 

geral de tutela da pessoa humana (através da sua personalidade) que, por sua 

vez, se fundamenta no princípio maior de dignidade da pessoa humana” 

(“Instituições de Direito Civil”, volume II, 21ª edição, Rio de Janeiro, 

Forense, 2006, p. 382). 

 

Com a evolução da tutela judicial dos direitos 

coletivos (em sentido lato), a partir do advento da Lei nº 7.347/85 e fortalecida 

por uma série de dispositivos legais subseqüentes, além do viés constitucional 

trazido pela Carta Magna de 1988, firmou-se no ordenamento jurídico 

brasileiro o entendimento de que também merecem proteção jurídica aqueles 

direitos que extrapolam a esfera estritamente individual, passando-se a tutelar 

os direitos de grupos, classes ou categorias de pessoas, ainda que a reparação 

seja indivisível entre seus titulares. 

 

Sobre a proteção aos direitos transindividuais no 

ordenamento jurídico, vale citar as palavras do saudoso Hugo Nigro Mazzilli: 

 

“Situados numa posição intermediária entre o 

interesse público e o interesse privado, existem os interesses transindividuais 

(também chamados de interesses coletivos, em sentido lato), os quais são 
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compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas (...). São 

interesses que excedem o âmbito estritamente individual, mas não chegam 

propriamente a constituir interesse público. 

 

Sob o aspecto processual, o que caracteriza os 

interesses transindividuais, ou de grupo, não é apenas o fato de serem 

compartilhados por diversos titulares individuais reunidos pela mesma relação 

jurídica ou fática. Mais do que isso, é a circunstância de que a ordem jurídica 

reconhece a necessidade de que o acesso individual seja substituído por um 

acesso coletivo, de modo que a solução obtida no processo coletivo não 

apenas deve ser apta a evitar decisões contraditórias como, ainda, deve 

conduzir a uma solução mais eficiente da lide, porque o processo coletivo é 

exercido em proveito de todo o grupo lesado” (MAZZILLI, Hugo Nigro. “A 

Defesa dos Interesses Difusos em Juízo”, 24ª edição, São Paulo, Saraiva, 2011, 

p. 50 e 51) 

 

Diante disto, é inegável que, ao reconhecer a proteção 

jurídica na esfera transindividual, o ordenamento também estendeu a noção de 

dano moral para a tutela jurídica dos direitos difusos e coletivos. 

 

Foi com este manifesto propósito que o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), por meio de seu artigo 6º, inciso VI, 

reconheceu, como direito básico do consumidor, a prevenção, proteção e a 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.  

 

Ressalte-se, contudo, que as disposições processuais 

daquele diploma cabem a quaisquer direitos transindividuais, e não só aos 
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consumidores, por conta da interação do Código de Defesa do Consumidor e a 

Lei de Ação Civil Pública, os quais constituem, em parte, um microssistema 

processual de tutela destes interesses. 

 

De qualquer forma, o artigo 1º da Lei 7.347/85, com 

redação dada pela Lei nº 8.884/94, passou a prever expressamente o cabimento 

das ações de responsabilização por danos morais causados a quaisquer 

interesses difusos ou coletivos, a serem regidas por aquela mesma Lei. 

 

Inequívoca, portanto, a vontade do legislador em 

atribuir a possibilidade de reparação de danos morais coletivos 

 

Isto se justifica porque os interesses de uma 

coletividade, sendo ela sujeito de direitos, não se resumem a questões 

patrimoniais, havendo também um elo de valores que a constitui, cujo caráter é 

extrapatrimonial. 

 

Na medida em que há ofensa antijurídica a algum dos 

elementos que caracterizam aquela reunião de pessoas que formam uma 

coletividade, afronta-se mais do que a moral individual de cada um dos 

membros que a compõem, mas a do grupo como um todo, independentemente 

do fato de eventualmente não ser possível identificar seus componentes, nem 

tampouco ser impossível atribuir sentimentos individuais a esta coletividade.  

 

A conclusão lógica é que, se por um lado nem todos 

os interesses transindividuais possuem caráter diretamente patrimonial, por 

outro lado, deve haver instrumento hábil à reparação judicial dos interesses 
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extrapatrimoniais, o que se traduz pela valoração do dano para fins 

indenizatórios, sob pena de se denegar o acesso à justiça. 

 

André de Carvalho Ramos, ao reconhecer a hipótese 

de dano moral coletivo, considera: 

 

 “Com isso, vê-se que a coletividade é passível de ser 

indenizada pelo abalo moral, o qual, por sua vez, não necessita ser a dor 

subjetiva ou estado anímico negativo, que caracterizariam o dano moral na 

pessoa física, podendo ser o desprestígio do serviço público, do nome social, a 

boa imagem de nossas leis ou mesmo o desconforto da moral pública, que 

existe no meio social” (RAMOS, André de Carvalho. “A Ação Civil Pública e 

o Dano Moral Coletivo”. Revista de Direito do Consumidor nº 25. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1998, p. 83). 

 

Não obstante, é certo que resistência já houve quanto 

à admissibilidade do dano moral coletivo no ordenamento jurídico pátrio, sob o 

errôneo argumento de que o dano moral estaria vinculado à noção de dor ou 

sofrimento psíquico do indivíduo, o que seria imensurável no âmbito dos 

direitos transindividuais.  

 

Sobre o tema, explica mais uma vez Hugo Mazzilli: 

 

“Não se justifica o argumento de que não pode existir 

dano moral coletivo uma vez que o dano moral estaria vinculado à noção de 

dor ou sofrimento psíquico individual. De um lado, os direitos transindividuais 

nada mais são do que um feixe de lesões individuais; de outro, mesmo que se 
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recusasse o caráter de soma de lesões individuais para o dano moral coletivo, 

seria necessário lembrar que hoje também se admite uma função punitiva na 

responsabilidade civil, o que confere caráter extrapatrimonial ao dano moral 

coletivo”. (MAZZILLI, Hugo Nigro, “A Defesa dos Interesses Difusos em 

Juízo”, 24ª edição, São Paulo, Saraiva, 2011, p. 149). 

 

Com a consagração da coletivização dos direitos, é 

natural que institutos jurídicos clássicos como o dano moral acompanhem estas 

mudanças e abandonem aquele ultrapassado prisma exclusivamente 

individualista, a fim de que seja garantida a efetiva tutela dos direitos 

transindividuais. 

 

Destarte, ao se admitir no ordenamento jurídico pátrio 

o dano moral na esfera das pessoas jurídicas, o que fora pacificado pela Súmula 

227 do STJ, expurgou-se cabalmente a idéia de dano moral limitado à dor ou 

sofrimento psíquico individual. 

 

Por tais motivos, a reparabilidade dos danos morais 

causados à coletividade tem recebido amplo acolhimento na jurisprudência 

pátria, tornando-se, inclusive, posição unânime na 2ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - 

IDOSOS - DANO MORAL COLETIVO - DESNECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DA DOR E DE SOFRIMENTO - 

APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDIVIDUAL 

- CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE 

DIREITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA 
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DE TRANSPORTE - ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO 

IDOSO - LEI 10741/2003 VIAÇÃO NÃO 

PREQUESTIONADO. 

1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é 

transindividual e atinge uma classe específica ou não de 

pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo 

à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese 

das individualidades percebidas como segmento, derivado de 

uma mesma relação jurídica-base. 

2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da 

comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, 

suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas 

inaplicável aos interesses difusos e coletivos. 

3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos 

idosos a procedimento de cadastramento para o gozo do 

benefício do passe livre, cujo deslocamento foi custeado pelos 

interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 39, § 1º exige 

apenas a apresentação de documento de identidade. 

4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o 

sistema normativo. 

5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou 

as circunstancias fáticas e probatória e restando sem 

prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão. 

5. Recurso especial parcialmente provido. 

(STJ, REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010) 

 

RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL COLETIVO - 

CABIMENTO - ARTIGO 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - REQUISITOS - RAZOÁVEL 

SIGNIFICÂNCIA E REPULSA SOCIAL - OCORRÊNCIA, NA 

ESPÉCIE - CONSUMIDORES COM DIFICULDADE DE 
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LOCOMOÇÃO - EXIGÊNCIA DE SUBIR LANCES DE 

ESCADAS PARA ATENDIMENTO - MEDIDA 

DESPROPORCIONAL E DESGASTANTE - INDENIZAÇÃO - 

FIXAÇÃO PROPORCIONAL - DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 

I - A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do 

Consumidor é clara ao possibilitar o cabimento de 

indenização por danos morais aos consumidores, tanto de 

ordem individual quanto coletivamente. 

II - Todavia, não é qualquer atentado aos interesses dos 

consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É 

preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e 

desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o 

suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, 

intranquilidade social e alterações relevantes na ordem 

extrapatrimonial coletiva.Ocorrência, na espécie. 

III - Não é razoável submeter aqueles que já possuem 

dificuldades de locomoção, seja pela idade, seja por 

deficiência física, ou por causa transitória, à situação 

desgastante de subir lances de escadas, exatos 23 degraus, em 

agência bancária que possui plena capacidade e condições de 

propiciar melhor forma de atendimento a tais consumidores. 

IV - Indenização moral coletiva fixada de forma 

proporcional e razoável ao dano, no importe de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). 

V - Impõe-se reconhecer que não se admite recurso especial 

pela alínea "c" quando ausente a demonstração, pelo 

recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos 

confrontados. 

VI - Recurso especial improvido. 
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(STJ, REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012) 

 

Até mesmo a 1ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, inicialmente refratária à idéia de dano moral coletivo, já sinaliza 

mudança de entendimento: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA 

PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COLETIVOS EM DECORRÊNCIA DE FRAUDES 

EM LICITAÇÕES PARA A AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS PELO ESTADO MEDIANTE A 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. EMISSÃO DE 

DECLARAÇÕES FALSAS DE EXCLUSIVIDADE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ART. 535 DO CPC 

NÃO VIOLADO. UNIÃO FEDERAL ADMITIDA COMO 

ASSISTENTE. SÚMULA 150 DO STJ. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO RECHAÇADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 

1. Constatado que a Corte regional empregou fundamentação 

adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, 

dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do 

que fora por ela decidido, é de se afastar a alegada violação 

do art. 535 do CPC. 
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2. À luz dos artigos 127 e 129, III, da CF/88, o Ministério 

Público Federal tem legitimidade para o ajuizamento de ação 

civil pública objetivando indenização por danos morais 

coletivos em decorrência de emissões de declarações falsas de 

exclusividade de distribuição de medicamentos usadas para 

burlar procedimentos licitatórios de compra de medicamentos 

pelo Estado da Paraíba mediante a utilização de recursos 

federais. 

3. A presença da União Federal como assistente simples (art. 

50 do CPC), por si só, impõe a competência Justiça Federal, 

nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Incidência 

da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir 

sobre a existência de interesse jurídico que justifique a 

presença da União, no processo, da União, suas Autarquias ou 

Empresas Públicas". 

4. Se as instâncias ordinárias decidiram por bem manter a ora 

agravante na lide diante do acervo fático-probatório já 

produzido, não é dado a esta Corte rever os elementos que 

levaram à tal convicção. 

5. É defeso ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a 

alegação de ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, rechaçada pelas instâncias ordinárias. 

Incidência da Sumula 7 do STJ. 

6. Agravo regimental não provido. 

(STJ, AgRg no REsp 1003126/PB, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2011, 

DJe 10/05/2011) 

 

Da mesma forma, já existem precedentes do Egrégio 

Tribunal de Justiça de São Paulo: 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Venda de bebida alcoólica a 

menor - Violação aos artigos 73 e 81, inciso II, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente - Dano moral coletivo 

caracterizado - Obrigação de indenização do dano que se 

impõe - Montante fixado que se revela razoável, e adequado 

à hipótese vertente – Recurso não provido". (TJ/SP, Apelação 

nº 0531935-55.2010.8.26.0000, Rel. Encinas Manfré, Câmara 

Especial, j. 02/05/2011) 

 

 

09. Aplicação do Dano Moral Coletivo: aspecto coletivo e individual 

homogêneo 

 

 

Sob o ponto de vista jurídico da tutela dos direitos 

transindividuais, os abusos da GCM podem ser visualizados por dois diferentes 

aspectos. 

 

O primeiro deles diz respeito aos constrangimentos e 

agressões sofridos por cada uma das vítimas das ocorrências relatadas nestes 

autos. Sob este prisma, o dano moral, cuja configuração é inquestionável, 

possui caráter subjetivo, ou seja, atinge diretamente a esfera da intimidade 

psíquica do indivíduo. 

 

Nesta hipótese, embora os danos sofridos pelos 

cidadãos possuam origem comum (no caso, a má conduta e os abusos da GCM 

na abordagem da população de rua), podem eles ser quantificados 

separadamente para fins de reparação. São, portanto, direitos individuais 
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homogêneos, aqueles cujos titulares são determinados ou determináveis e o 

objeto da demanda é divisível entre cada um dos lesados, mas a ofensa jurídica 

possui a mesma origem. É o que se extrai do conceito previsto no artigo 81, p. 

u., inciso III do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Como se não bastasse, deve-se destacar que a 

presente demanda assume especial relevância na medida em que as vítimas são 

pessoas em situação de vulnerabilidade social e que praticamente não reúnem 

condições de buscarem por si mesmas uma tutela jurisdicional estatal. 

 

É sabido que, embora a Constituição Federal consagre 

a assistência judiciária gratuita (a ser exercida pela Defensoria Pública, sendo 

esta já atuante no Estado de São Paulo) aos necessitados, expressiva parcela 

dos moradores de rua se encontra em um triste estado de exclusão social e 

marginalização, considerados a “última camada da sociedade”, o que, se não 

impossibilita, ao menos dificulta seu acesso ao Judiciário.  

 

Reforça-se, assim, a importância da tutela coletiva no 

ordenamento jurídico pátrio: garantir o acesso à Justiça de direitos de grupos 

que, se individualmente considerados seus membros, dificilmente buscariam a 

devida prestação jurisdicional. 

 

Sob um segundo aspecto, deve-se considerar que as 

proporções dos danos causados pelas ações abusivas da GCM vão muito além 

de um punhado de ocorrências isoladas, a serem responsabilizadas de forma 

individual e autônoma, como se não tivessem nenhuma ligação entre si. 
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Há, sim, dois pontos convergentes em todos esses 

exemplares, os quais compõem uma relação jurídica-base: 1) a conduta abusiva 

da GCM, oriunda de uma política de limpeza social adotada pela 

Municipalidade, em grave descumprimento aos seus preceitos fundamentais e à 

política de Assistência Social; 2) a discriminação ao morador de rua e a ofensa 

à dignidade e ao direito de locomoção do cidadão.  

 

Cumpre reconhecer, assim, que os evidentes abusos 

perpetrados pela GCM transcendem a honra e a integridade de cada uma das 

vítimas individualmente consideradas. 

 

Mais do que uma soma de casos individuais de abusos 

e violência, as ações da GCM (repita-se: resultado direto da política pública 

higienista adotada pela Municipalidade) representam, sob a perspectiva da 

esfera dos direitos transindividuais, afronta à dignidade da população de rua 

desta metrópole, sendo o elo comum atingido deste grupo o direito ao 

tratamento digno destinado ao morador de rua, consubstanciado em uma série 

de dispositivos constitucionais e legais. Eis aí a essência do direito coletivo 

aqui tutelado. 

 

Ora, restou incontroverso que as ações da GCM se 

desvirtuaram das disposições normativas que regulam a abordagem da 

população de rua, possuindo o nítido propósito de amedrontar, humilhar e 

expulsar aqueles que não têm outra local senão as vias públicas da cidade para 

viver e dormir. 

 



 67 

Vale frisar: trata-se de violência abusiva, gratuita e 

desproporcional, o que muito se difere dos casos em que a GCM atua em 

ocorrências policiais e na prevenção de crimes, o que certamente pode 

justificar o uso da força moderada em situações específicas. 

   

O resultado é que a GCM passou a ser temida por 

aquela população, tornando-se sinônimo de higienismo e intolerância ao 

morador de rua, fato que não pode ser atribuído apenas àquela respeitável 

Corporação, mas, muito mais grave que isso, ao ente a que está diretamente 

vinculada, qual seja, a Prefeitura Municipal de São Paulo, cujas ordens, 

provenientes de sua Secretaria de Segurança Urbana, têm seguido neste 

sentido.  

 

Por isso, a mera apuração das responsabilidades 

individuais de cada um dos autores das ocorrências não tem o condão de 

reparar os danos morais sofridos pelo grupo em questão. 

 

Dúvida não há, portanto, acerca da existência de dano 

especialmente dirigido a esta classe de pessoas. 

 

Quanto a este aspecto, a tutela é coletiva em sentido 

estrito, nos moldes do disposto no artigo 81, p.u., inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que os integrantes do grupo lesado são, ainda 

que de maneira hipotética, determináveis (população em situação de rua) e 

unidos por uma relação jurídica-base, objeto da demanda; por outro lado, é 

indivisível entre seus membros, já que não é possível mensurar a dor sofrida 
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por cada um dos lesados para fins de reparação, mas tão somente se forem 

considerados todos eles como uma única coletividade lesada. 

 

Em outras palavras: trata-se de dano moral coletivo 

em prejuízo da população de rua desta Capital, o que, à luz da proteção 

garantida no ordenamento jurídico pátrio em relação aos direitos 

transindividuais, enseja a devida reparação. 

 

 

10. A Legitimidade do Ministério Público 

 

 

O Ministério Público tem legitimidade para a 

propositura desta ação civil pública, na medida em que à Instituição compete a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição 

Federal. 

 

 Ademais, a Lei nº 7.437/85, em seu artigo 5º, inciso I, 

garante a legitimidade do Ministério Público para propor ações principais e 

cautelares na defesa de direitos difusos ou coletivos. 

 

 

 E especificamente, quanto a esta Promotoria de 

Justiça de Direitos Humanos com atribuição em inclusão social, sua atuação 

está vinculada à garantia de efetivo respeito dos Poderes Públicos e serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nas Constituições Federal e 
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Estadual, devendo atuar sob a ótica de defesa dos interesses difusos, coletivos 

ou individuais homogêneos ou indisponíveis. É a conclusão que se depreende 

da leitura conjugada e harmônica dos artigos 127 caput e 129, inciso II, ambos 

da Constituição Federal, bem como do artigo 295, inciso XIV, da Lei 

Complementar nº 734/93, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 

São Paulo, com a redação que lhe deu a Lei Complementar nº 1083/08.  

 

 No mesmo sentido acha-se a regulamentação interna 

do Ministério Público, em especial o artigo 2º, inciso III, e o artigo 3º, inciso 

IV, alínea „a‟, do Ato Normativo nº 593/2009 – PGJ. 

 

 Conforme  já  fora exposto no tópico anterior, a tutela 

material buscada junto ao Poder Judiciário possui natureza dúplice: quanto aos 

danos morais sofridos pelas vítimas de cada uma das ocorrências relatadas 

nestes autos, tutela-se direitos individuais homogêneos; pelos danos morais 

sofridos pela população de rua da cidade de São Paulo, coletivamente 

considerada, tutela-se direitos coletivos em sentido estrito. 

 

Sob este aspecto material, o Código de Defesa do 

Consumidor , por meio do artigo 82, inciso I, combinado com o artigo 81, p.u., 

incisos II e III, consagra a legitimidade do Ministério Público para a tutela de 

ambas modalidades de direitos transindividuais. 

 

No que toca à tutela dos direitos individuais 

homogêneos, cabe, contudo, a ressalva prevista nos artigo 95 e 97 do Código 

de Defesa do Consumidor, no sentido de que eventual condenação deverá ser 

genérica, limitando-se a declarar a responsabilidade da Ré pelos danos 
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causados, enquanto a liquidação e a execução da sentença deverão ser 

promovidas pelas vítimas por meio de habilitação nestes autos, uma vez que, 

sendo o objeto da demanda divisível entre os lesados, cada dano deverá ser 

mensurado de acordo com o caso concreto. 

 

A ação civil proposta pelo Ministério Público é meio 

idôneo e apto a obter reparação pelos danos morais coletivos: “Qualquer 

pedido é cabível em ação civil pública (art. 83 do CDC c/c o art. 21 da LCP, 

até mesmo o de reparação a dano moral coletivo; e isso se impõe, também, por 

força das diretrizes constitucionais (Art. 5º, XXXV, c/c o art. 129, III, ambos 

da CF/88) (ALMEIDA, Gregório Assagra de Almeida. Manual das ações 

coletivas, Belho Horizonte: Del Rey, 2007, p. 75). 

 

Há, portanto, legitimidade ativa do Ministério Público 

e, por fim, cabimento e pertinência da ação judicial escolhida, com pedido 

juridicamente possível e causa de pedir baseada em seguros elementos de fato e 

de direito. 

 

 O que se aguarda, em consequência, é o recebimento 

desta petição inicial, seu regular processamento e, por fim, seu julgamento nos 

termos expostos a seguir. 

 

 

III. O PEDIDO 
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Diante do exposto e pelos motivos acima apontados, o 

Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua Promotoria de Justiça de 

Direitos Humanos da Capital, Área de Inclusão Social, vem à presença de 

Vossa Excelência requerer a condenação da ré, a Prefeitura Municipal de São 

Paulo, nos seguintes pedidos: 

 

I. Condenação específica da ré ao cumprimento de obrigação de pagar quantia, 

consistente no pagamento do montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais) a título de reparação por danos morais coletivos em prejuízo da 

população em situação de rua do Município de São Paulo, a ser reajustado por 

correção monetária e juros de mora desde a propositura da ação, cujo valor 

deverá ser recolhido ao Fundo de Reparação de Interesses Difusos Lesados, 

previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85 e regulamentado pela Lei Estadual nº 

6536/89.  

 

II.  Condenação genérica da ré, na forma do art. 95 da Lei 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), a indenizar os danos morais suportados por todas as 

vítimas de agressões (aqui incluídas as de natureza física e psicológica)  

resultantes dos excessos praticados por guardas civis metropolitanos durante 

abordagens em razão da pessoa se encontrar em situação de rua, no prazo de 

trinta dias contados do trânsito em julgado, sem prejuízo de eventual 

responsabilização pessoal agente público autor da agressão nas esfera penal, 

cível e administrativa; a liquidação e a execução da sentença deverão ser 

promovidas pelas vítimas, nos termos do art. 97 do CDC; na hipótese de 

decurso do prazo de um ano sem habilitação de interessados em número 

compatível com a gravidade do dano, o Ministério Público promoverá a 
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execução da indenização devida (fluid recovery), como previsto no art. 100 do 

CDC. 

 

III. Declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso XI da 

Lei nº 13.866/2004. 

 

  * * * 

 

 Por derradeiro, o Ministério Público, ora autor, 

requer a Vossa Excelência: 

 

a) seja determinada a citação e intimação pessoal do réu, na pessoa do Senhor 

Procurador do Município designado a recever citações, no endereço acima 

fornecido, a fim de que, advertido da sujeição aos efeitos da revelia, nos termos 

do art. 285 do Código de Processo Civil, apresente, querendo, resposta aos 

pedidos ora deduzidos, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 188 

do mesmo Código. 

 

b) dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde 

logo, em face do artigo 18 da Lei nº 7.347/85 e do art. 87 da Lei nº 8.078/90; 

 

c) sejam as intimações do Autor feitas pessoalmente, mediante entrega dos 

autos com vista na Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital, Área 

de Inclusão Social, situada na Rua Riachuelo, 115, 1º andar, Sala 151, Centro, 

nesta Capital, em razão do disposto no art. 236, § 2º, do Código de Processo 

Civil e no art. 224, inc. XI, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26.11.93 

(Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo). 
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 Protesta provar o alegado por todos os meios de 

prova admitidos em direito, especialmente pela produção de prova testemunhal 

e pericial, e, caso necessária, pela juntada de documentos e pelo mais que se 

fizer indispensável à cabal demonstração dos fatos articulados na presente 

inicial. 

 

 Acompanham esta petição inicial os documentos 

anexos, integrantes do Inquérito Civil nº MP 14.725.132/2010-9. 

 

 O Autor atribui à causa, para fins de alçada, o valor 

de R$ 20.000.000,00, que correspondem à soma do valor pleiteado à guisa de 

indenização pelos danos morais coletivos (dez milhões de reais) e uma 

estimativa dos valores, no mesmo valor de  dez milhões de reais, a serem 

dispendidos nas eventuais pedidos de habilitação ao recebimento de 

indenização por danos individuais. 

 

 

                                    Termos em que, 

pede deferimento. 

 

São Paulo, 4 de julho de 2012. 

 

   Alexandre Marcos Pereira 
                              2° Promotor de Justiça de Direitos Humanos da Capital designado 

 

 

 

                                             João Paulo Robortella 
                                                     Analista de Promotoria 


