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1. Histórico de criação da Comissão Especial da Copa do Mundo
FIFA 2014

1.1 - Contexto

A realização da Copa do Mundo FIFA 2014, no Brasil,
desencadeou, por parte de diversos órgãos e entidades,
preocupação voltada a mapear cenários e traçar estratégias de
atuação. E a Defensoria Pública de São Paulo, desde 2011, vem
desenvolvendo várias iniciativas nesse sentido, tendo sempre
em vista a efetivação de direitos e a defesa das pessoas
socialmente vulneráveis.
Desde

a

3ª

Jornada

da

Moradia

Digna,

realizada

pela

Instituição, em 2011, com entidades, movimentos populares,
organizações sociais, pesquisadores e moradores das regiões
afetadas, é feito acompanhamento por meio do Comitê Popular
da Copa de São Paulo, que os impactos da realização do evento
esportivo em relação às pessoas vulneráveis, em especial
pessoas em situação de rua e comunidades irregulares com
ameaça ao direito à moradia1.
Nos anos de 2012 e 2013, o tema integrou no Plano de Atuação
institucional, construído a partir do III Ciclo de Conferências,
quando a sociedade civil votou proposta com a finalidade de
estimular as atividades judiciais e extrajudiciais da Defensoria
Pública, nos megaprojetos e na Copa de 2014, com vistas a
salvaguardar o direito à moradia e o direito à cidade2. Na época,
a Instituição chegou a realizar uma Audiência Pública com o
1
2

Fonte: http://jornadamoradia.wordpress.com/
Fonte: Plano de Atuação 2012/2013, disponível em www.defensoria.sp.gov.br
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Ministério Público Federal, para mapear denúncias e relatos da
população e dos movimentos sociais sobre violações de direitos
ocorridas na preparação do evento.
Deve-se

registrar,

por

oportuno,

que

representantes

de

movimentos sociais compareceram ao Conselho Superior da
Defensoria Pública, por diversas vezes, solicitando providências
com vistas à organização de uma atuação durante a Copa do
Mundo 2014 que pudesse coibir eventuais violações aos direitos
humanos,

fatos

manifestantes,

que

geralmente

são

vivenciados

valendo

apontar

nesse

sentido

pelos
que

a

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público “Conectas
Direitos Humanos”, protocolizou junto ao Conselho Superior
pedido de criação de um grupo de trabalho.
É sobremodo relevante esclarecer que, antes do pedido dos
movimentos sociais para atuação específica na Copa de 2014, o
Núcleo de Direitos Humanos propôs ação civil pública pedindo à
Justiça a determinação de medidas no sentido de coibir
excessos policiais3. A ação também requer o pagamento de
indenização por danos morais coletivos pela Fazenda Paulista,
por conta de abusos em oito diferentes manifestações já
ocorridas, anteriormente à Copa, como a “Marcha da Maconha”
e as manifestações contra o aumento da passagem de ônibus.
Se concedida, a indenização será revertida ao Fundo Estadual
de Defesa dos Direitos Difusos, conforme previsão legal.

3

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idIt
em=50455&idPagina=3086
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Foi ajuizada também, pelo mesmo órgão, ação civil pública com
o pedido de dano moral coletivo, em razão de prisões para
averiguação, busca pessoal indiscriminada e negativa de acesso
ao preso na manifestação do dia 13 de junho de 20134. Houve,
ainda, pedido de obrigação de não fazer, para que tais práticas
não mais ocorressem. Em virtude dos abusos e violações
perpetrados durante as manifestações de 2014, reiterou-se o
pedido de tutela antecipada.
Visando enfrentar a questão e responder à demanda formulada
pelas entidades e movimentos sociais, foram agendadas,
inicialmente, três reuniões; uma com representantes dos
movimentos sociais e duas entre a Administração Superior, os
Núcleos Especializados e a Ouvidoria Geral.
Na primeira reunião, realizada no dia 21 de maio de 2014, com
representantes de movimento sociais, discutiu-se, de forma
incipiente, suas demandas, em especial a necessidade da
presença de Defensores nas delegacias, após as manifestações,
e

no

acompanhamento

processual.

Apontou-se,

ainda,

a

relevância de uma atuação institucional, por meio de um grupo
específico, voltado exclusivamente a acompanhar situações
relacionadas à Copa do Mundo, respaldada por Ato do Defensor
Público-Geral.

Registrou-se,

ainda,

preocupação

com

a

repressão aos vendedores ambulantes e com a retirada de
pessoas em situação de rua.

4

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idIt
em=46924&idPagina=3086
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No dia 26 de maio de 2014, houve uma reunião entre a
Administração

Superior,

os

Núcleos

Ouvidoria, onde foi reforçada a

Especializados

necessidade da

e

a

atuação

específica da Defensoria, no âmbito criminal, sobretudo nos
momentos
cartilhas

posteriores
com

os

às

manifestações;

direitos

dos

elaboração

manifestantes

de

e

a

imprescindibilidade de se montar um grupo especial de atuação
na Copa.
Por fim, realizou-se, no dia 02 de junho, uma última reunião
entre a Administração Superior, os Núcleos Especializados e
Ouvidoria, para a discussão da minuta de Ato Normativo DPG,
regulamentando a participação da Defensoria Pública no período
de realização da Copa do Mundo FIFA 2014.
Mantiveram-se, nesse período, diversos contatos institucionais,
cabendo mencionar os seguintes: Secretaria de Segurança
Pública; Polícia Federal; ABIN; Juiz Corregedor responsável pelo
Centro de Pronto Atendimento Judicial – CEPRAJUD; Comitê
Paulista da Copa; SPCopas, da Prefeitura de São Paulo.
1.2 – Motivos que levaram à criação da Comissão Especial da Copa

A criação de uma Comissão Especial para atuar durante a
realização da Copa do Mundo FIFA 2014 surgiu do compromisso
da Defensoria Pública na atuação firme e coordenada contra
todo

e

qualquer

tipo

de

violação

de

direitos

humanos,

objetivando que os demais órgãos públicos, em especial os de
Segurança Pública, pautassem sua atuação pelas garantias da
liberdade de manifestação, da liberdade de expressão e pelo
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respeito aos trabalhadores informais, bem como pela garantia
do direito de ir e vir, especialmente dos moradores de Itaquera.
Os objetivos da atuação, desde o início das reuniões que
antecederam a criação da Comissão Especial da Copa, podem
ser assim resumidos:
i) evitar prisões ilegais;
ii) combater violações de direitos humanos (nas manifestações,
nas zonas de exclusão comercial e de mobilidade e contra a
atuação dos ambulantes);
iii) respaldar institucionalmente os Defensores Públicos que
atuarem em regime de plantão;
iv) estabelecer contatos com órgãos e autoridades públicas,
bem como com entidades da sociedade civil e movimentos
sociais;
v) elaborar material informativo contendo informações sobre o
direito de manifestação e a atuação da DPE na defesa dos
direitos humanos;
vi) Receber denúncias de violações de DH através do seguinte
canal: atendimento@defensoria.sp.gov.br.

2. SOBRE O ATO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

Tendo em vista o contexto descrito no tópico anterior; o fato da
cidade de São Paulo receber a Cerimônia de Abertura, o
primeiro jogo da Seleção Brasileira e mais cinco jogos da Copa
do Mundo; bem como a informação amplamente veiculada de
que haveria manifestações populares em vias públicas, durante
todo o período dos jogos, a Defensoria Pública buscou uma
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atuação que tivesse por objetivo acompanhar, monitorar e
coibir eventuais violações de direitos, prestando-se assistência
jurídica à população vulnerável.
Nesse sentido, e considerando as atribuições constitucionais e
legais da Defensoria Pública, notadamente no que tange à
orientação jurídica, à promoção dos direitos humanos e à
defesa dos direitos individuais e coletivos aos necessitados,
editou-se, em 05 de junho de 2014, Ato do Defensor PúblicoGeral, objetivando regulamentar a atuação da entidade no
período de realização da Copa do Mundo FIFA 2014 (anexo)5.
Referido ato instituiu Comissão Especial e Transitória, para
atuar no período de 12 de junho a 13 de agosto, abrangendo
todo o período dos jogos e tendo um prazo para elaboração de
relatório final de suas atividades.

3. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA COPA

A Comissão Especial da Copa foi instituída para coordenar a
atuação da Defensoria durante os jogos, acompanhando e
monitorando os eventos e situações de urgência, criminais ou
não, especialmente as que resultaram das manifestações
populares em vias públicas, prestando atendimento nas regiões
sensíveis

e

colaborando,

outrossim,

com

os

órgãos

governamentais.
A Comissão Especial teve a seguinte composição:
5

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idIt
em=51049&idPagina=3086
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I. 1º Subdefensoria Pública-Geral, que coordenou os trabalhos;
II. Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de
Imprensa;
III. Núcleo Especializado de Direitos Humanos;
IV. Núcleo Especializado de Situação Carcerária;
V. Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo;
VI. Núcleo Especializado de Infância e Juventude.
VI. Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública.
Para alcançar seu escopo, a Comissão contou, ainda, com a
atuação de defensores e servidores plantonistas, notadamente
para atuação no plantão realizado no dia 12 de junho, bem
como de defensores voluntários, para atuação nos demais dias.

4. ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA COMISSÃO ESPECIAL

A Comissão Especial da Copa, com fundamento no art. 4º, do
Ato do Defensor Público-Geral do Estado de 05 de junho de
2014, estruturou suas atividades de modo a estabelecer
contatos institucionais; reunir-se com entidade e movimentos
sociais; levantar previamente informações sobre a ocorrência de
manifestações populares; elaborar material informativo sobre o
livre exercício do direito de manifestação, distribuindo-os nas
atuações “in loco”6; organizar-se em plantões, principalmente
no dia da abertura da Copa do Mundo; acompanhar e monitorar
6

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/documentos/ccsai/FolderCopa
.pdf
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prisões e ocorrências decorrentes das manifestações, que
representaram o foco central da atuação, ante a constatação de
práticas que procuraram restringir esse direito constitucional,
como se encontra consignado no tópico “Conclusões”, logo
abaixo.
Na sequência, citam-se as principais atividades desempenhadas
pela Comissão.
4.1 – Reunião na Secretaria de Segurança Pública

No dia 09 de junho de 2013, na Secretaria de Segurança
Pública, situada na Rua Libero Badaró, nº 39, às 16h30, a
Comissão Especial da Copa reuniu-se com a assessoria do
Secretário de Segurança Pública e com o assessor jurídico do
Comitê Paulista da Copa do Mundo FIFA 2014.
O objeto da reunião foi requerer informações precisas sobre os
responsáveis pelo comando das operações policiais, frisando-se
a importância da Comissão receber informações sobre os locais
para onde seriam conduzidos manifestantes eventualmente
presos. Outrossim, manifestou-se a necessidade de que fosse
garantido o respeito à atuação funcional dos Defensores,
evitando-se

quaisquer

formas

de

embaraços

às

suas

prerrogativas. Por fim, a Defensoria Pública pontuou sua
preocupação com algumas questões, solicitando atenção no
sentido de garantir a não violação de direitos da população no
período. A Secretaria de Segurança Pública comprometeu-se a
fornecer os contatos diretos dos comandantes das operações
policiais e, se possível, intermediar uma reunião específica com
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eles, para que se avançasse o diálogo e uma atuação
colaborativa, pautada em um fluxo direto de informações.
A ata da reunião foi enviada à Secretaria de Segurança Pública,
por e-mail, e não foi obtida resposta formal por parte desse
órgão.
4.2 – Reunião com os movimentos sociais

Dando continuidade ao diálogo com os movimentos sociais, foi
realizada reunião, no dia 09 de junho de 2014, às 18h00, no
Edifício Sede da Defensoria Pública, na Rua Boa Vista nº 200,
onde foi apresentado o planejamento da Defensoria Pública em
relação à atuação durante a Copa do Mundo e o Ato DPG que
regulamentou a participação da Defensoria Pública no período.
Nessa reunião também foram repassadas aos representantes de
movimentos sociais informações acerca da reunião com a
Secretaria de Segurança Pública. Os movimentos apresentaram
demandas específicas, objetivando a atuação da Defensoria
Pública no acompanhamento de manifestações que já estavam
previstas. Compactuou-se que a Comissão Especial da Copa
organizaria sua estrutura para acompanhar as manifestações,
desde que estas fossem comunicadas com antecedência mínima
de cinco dias. Reforçou-se o compromisso de acompanhar
eventuais prisões de manifestantes.
4.3 – Plantão na abertura da Copa do Mundo FIFA 2014

Desde as reuniões preparatórias, o dia 12 de junho de 2014,
marcado para receber a Cerimônia de Abertura e o primeiro
jogo da Seleção Brasileira, na cidade de São Paulo, foi tido
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como um dos dias centrais da atuação, por envolver uma serie
de expectativas relacionadas à organização do evento, à
mobilidade urbana e às manifestações populares no decorrer do
dia.
A

Comissão

Especial

montou

uma

grande

estrutura

de

monitoramento e acompanhamento de situações de urgência,
mobilizando recursos humanos e materiais para atuar em
diferentes frentes. Assim organizou-se para operar nos dois
edifícios sedes da Defensoria, localizados na Rua Boa Vista nº
200 e nº 103, bem como nas manifestações previamente
comunicadas, envolvendo defensores plantonistas (nos termos
do art. 5º, do Ato DPG, de 05/05/14), defensores voluntários e
oficiais de defensoria (nos termos do Art. 8º do Ato DPG, de
05/05/14).
Os trabalhos iniciaram-se às 08h30, com reunião onde foram
transmitidas as linhas gerais da atuação, e transcorreram até o
final do dia. Os participantes contaram com material de apoio
(crachás, protocolo de atuação e folders sobre o direito de
manifestação) e foram direcionados às seguintes frentes:
a) Grupo de apoio no Edifício Sede - Rua Boa Vista nº 200

O Grupo de Apoio ficou responsável pelo monitoramento das
informações advindas da mídia e das redes sociais sobre as
manifestações, bem como pela realização de contatos com
delegacias (30º DP, 52º DP, 56º DP, DEIC), hospitais (um dos
manifestantes, ferido por balas de borracha foi encaminhado ao
Hospital do Tatuapé) e outros órgãos e autoridades públicas,
com a finalidade de obter informações sobre a situação e o local
para onde estavam sendo encaminhados manifestantes presos.
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Tais informações eram repassadas aos grupos que estavam em
campo (equipe móvel). A “Base” permaneceu de prontidão
durante o plantão para envio de reforços aos locais de tensão,
caso fosse necessário.
A articulação com a imprensa concentrou-se na distribuição dos
releases e manifestações oficiais da instituição.
Durante o período de plantão, a equipe recebeu notícia de que
um jovem havia sido levado ao DEIC, por volta das 5h da
manhã, pois, segundo a Polícia Civil, seria suspeito de “ser
Black Bloc”, sendo que seu computador foi apreendido. Após o
contato da Defensoria no mencionado órgão policial, obteve-se
informação de que ele fora liberado. Registra-se, ainda, que
foram

feitos

contatos

com

manifestantes

que

sofreram

ferimentos nas manifestações ocorridas na Zona Leste. Já
próximo ao final do dia, foi recebida informação sobre a prisão
de aproximadamente 30 pessoas na Barra Funda, todas elas
ligadas à UNESP, sendo que o Grupo de Apoio acionou
integrante da equipe móvel, que se deslocou à delegacia e
verificou que todos foram liberados.
b) Grupo de monitoramento na Rua Boa Vista 103

Dois servidores foram destacados para acompanhar registros
dirigidos

ao

número

de

telefone

(3107-5080)

e

e-mail

(atendimento@defensoria.sp.gov.br), indicados no folder como
canais de recebimento de eventuais denúncias. Durante todo o
período da Copa do Mundo FIFA 2014, não houve nenhuma
informação recebida, via e-mail, de violação aos direitos
humanos.
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c) “FIFA Fan Fest” no Vale do Anhangabaú

O “FIFA Fan Fest” foi o espaço destinado pela organização da
Copa do Mundo para a transmissão pública e gratuita dos jogos,
constituindo-se em zona de restrição comercial, nos termos do
Decreto Municipal nº 55.010, de 09 de abril de 2014.
Foram destacadas duas equipes para atuação em turnos (das
11h às 16h e das 16h às 20h), devidamente credenciadas junto
à organização. A atuação recaiu no monitoramento de situações
que envolvessem vendedores ambulantes, na orientação aos
cidadãos e distribuição de folders, no contato com as forças
policiais presentes na área e na identificação de eventuais
situações de crise. Houve pouquíssima presença de vendedores
ambulantes não credenciados, nos arredores do Vale do
Anhangabaú. Entretanto, não foi identificada venda de produtos
que fizessem referência às marcas patrocinadoras do evento.
Não houve qualquer registro de manifestações ou situações de
crise durante todo o período de plantão. O efetivo policial
contou com 1300 soldados e foram registrados boletins de
ocorrências ligadas a furtos, porte de entorpecentes, assédio
etc.
d) Equipe móvel

A Equipe Móvel ficou responsável pelo acompanhamento “in
loco” das manifestações e procurou acautelar graves violações
de direitos.
Nesse

sentido,

integrantes

da

Comissão

Especial

foram

direcionados para as áreas em que estavam agendadas duas
manifestações populares que se iniciaram, simultaneamente, às
10h00, a primeira ligada ao movimento “Se não tiver direitos,
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não vai ter Copa!”, nas proximidades do Metrô Carrão, e a
segunda ligada ao Sindicato dos Metroviários, na Rua Serra do
Japí, nas proximidades do Metrô Tatuapé. Houve intervenções
da polícia militar em ambas as manifestações.
Durante as manifestações, a equipe móvel distribuiu folders
sobre o direito constitucional de manifestação; orientou a
população; estabeleceu diálogo com os movimentos sociais;
dialogou com as forças policiais, procurando impedir prisões
abusivas

em

massa

e

acompanhou

manifestantes

nas

delegacias e no Hospital do Tatuapé, levantando dados e
informações para posteriores medidas. Durante todo o dia,
manteve constante contato com o Grupo de Apoio da Rua Boa
Vista, nº 200.
4.4 – Atuação no dia 19 de junho

No dia 19 de junho, a Comissão Especial acompanhou a
manifestação do Movimento Passe Livre, que teve início na
Praça do Ciclista, às 15h00, e terminou na Marginal Pinheiros, à
noite. A manifestação “Não vai ter tarifa”, foi marcada para
comemorar 01 ano da redução das tarifas do transporte público,
ocorrida em meio às manifestações de junho de 2013.
A

Defensoria

Pública,

logo

de

início,

apresentou-se

aos

representantes de movimentos sociais e também ao comando
da Polícia Militar.
Houve acompanhamento de todo o trajeto pela Defensoria
Pública com uma equipe à frente e outra equipe atrás da
manifestação.
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A Polícia Militar apenas acompanhou a manifestação à distância,
por meio de motociclistas que fizeram o monitoramento bem à
frente da manifestação e por meio de helicóptero.
Apesar de um grupo de manifestantes não identificados terem
deteriorado bancos e uma concessionária, não houve pessoas
presas.
4.5 – Atuação no dia 23 de junho

Nesse dia, houve ato realizado pelo movimento “Se não tiver
direitos não vai ter Copa!”, na Avenida Paulista.
Considerando que não vou houve prévia comunicação por parte
do movimento que organizou o evento, tornou-se impossível à
Defensoria organizar-se para acompanhamento “in loco” da
manifestação.
Entretanto,

dois

Defensores

Públicos

compareceram

na

Delegacia (3ª DIG), onde dois manifestantes encontravam-se
presos (Boletim de Ocorrência nº 40/2014), sendo que foi feito
pedido de liberdade provisória em relação a eles. Frisa-se que
um dos manifestantes ainda é acompanhado pela Defensoria,
tendo a instituição impetrado Habeas Corpus no STF em prol do
acusado.
4.5 - Outras atividades

A Comissão Especial acompanhou, ainda, a partir da solicitação
dos

organizadores

do

evento,

as

seguintes

atividades:

“Congresso Copa das Tropas”, na Praça Ramos; Abertura da
“Copa Moinho Vivo”, na Favela do Moinho; “Manifesta Junina”,
na Favela do Moinho; “2º Futebol Popular do Povo da Rua”, na
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Praça Júlio Prestes; Ato “Se não tiver direitos, não vai ter
Copa”, na Av. Paulista; Debate sobre a criminalização dos
movimentos sociais, pelo trancamento do Inquérito nº 01/2013,
em frente ao Tribunal de Justiça de SP; “IV Copa Rebelde dos
Movimentos Sociais”, na Luz; “3º Futebol Popular do Povo da
Rua”, na Luz.
A comissão também visitou o Centro Regional da Agência
Brasileira de Informações (ABIN), no dia 27 de junho de 2014,
para discussão do monitoramento das situações de crise ligadas
aos jogos, desenvolvida por esse órgão.
Deve-se mencionar, por fim, a atuação da Defensoria junto ao
Juizado

Especial

do

Torcedor-CEPRAJUD,

no

interior

do

perímetro de segurança de Itaquera e na Arena Corinthians.
Defensores

Públicos

devidamente

credenciados

ficaram

responsáveis por atuar em todas as situações e intercorrências
verificadas em tal área, notadamente nas violações de direitos,
apreensão de mercadoria e repressão aos ambulantes.

5. BREVE AVALIAÇÃO DO PROCESSO

A partir da atuação da Defensoria Pública nas diversas
atividades realizadas no período da Copa, pudemos perceber
que, muito embora o discurso oficial fosse o de que a realização
do

evento

não

interferiria

no

exercício

do

direito

à

manifestação, o Estado acabou atuando no sentido de coibir a
realização de manifestações durante esse período. Isso pode ser
percebido, de forma mais direta, pela atuação das forças de
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segurança do Estado, Polícia Militar e Polícia Civil, diante das
manifestações.
De

forma

bastante

objetiva,

indicamos

abaixo

algumas

posturas, observadas tanto no período da Copa como nos
meses que o antecederam, que indicam a necessidade de que
essas instituições revejam sua maneira de lidar com o ativismo
da sociedade civil, sobretudo nas manifestações:
I) Atuação da Polícia Militar:
a) Utilização ostensiva da tropa de choque nas manifestações,
como forma de intimidar, constranger e até mesmo limitar o
acesso dos manifestantes aos locais de concentração dos atos;
b) Realização de prisões para averiguação, em desacordo com o
artigo 5º, LXI, da Constituição Federal;
c) Proliferação de prisões por desacato como estratégia de
contenção do direito de manifestação e limitação ilegal da
liberdade

de

expressão,

expediente

vedado

por

tratados

internacionais, como o artigo 13 da Convenção Americana de
Direitos Humanos;
d) Revistas pessoais arbitrárias, sem fundada suspeita, em
contrariedade aos artigos 240 e 244 do Código de Processo
Penal;
e) Dispersão abusiva dos atos e manifestantes, sem a devida
proporcionalidade, violando, além dos incisos IV e XVI do artigo
5º da Constituição Federal, o Protocolo Internacional estipulado
pela Anistia Internacional adotado em diversos países do
mundo7 8;

7

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/022/2012/en
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f) Não identificação de alguns Policiais militares participantes
das operações.
II - Atuação da Polícia Civil:
a) Intimações arbitrárias para depoimento no DEIC no mesmo
horário agendado para as manifestações;
b) Ameaças episódicas de condução coercitiva de manifestantes
sem ordem judicial para prestar depoimento no DEIC;
c) Abertura de inquérito policial genérico, sem fato objetivo ou
suspeita de crime para acompanhamento de movimentos
sociais, ativistas de direitos humanos, manifestantes e
suspeitos de simpatizarem com táticas “black block”;
d) Aparente infiltração de agentes policiais descaracterizados
sem ordem judicial

para acompanharem manifestações, em

desacordo com a Lei nº 12.850/2013;
e) Arbitrariedade no cumprimento de mandados de busca e
apreensão, com extrapolação da ordem judicial no sentido de
conduzir coercitivamente manifestantes sob o pretexto de
“colaborarem” com a investigação.
Como

panorama

geral,

é

perceptível

a

multiplicação

de

expedientes utilizados pelas forças policiais no sentido de
embaraçar o direito de manifestação. A desproporcionalidade e
periclitação nas forças de segurança ante os desafios da
emergência da nova cidadania e ativismo civil, reforçam o
necessário foco do estado na atualização de seus procedimento
e relacionamento com a sociedade civil.

8

Relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU A/HCR/17/28: “Report of the
Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions”, página 19
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Na perspectiva da Defensoria Pública, é de rigor que o Estado
respeite os direitos de reunião e de liberdade de expressão,
viabilizando e facilitando assim as manifestações públicas, de
forma a não criminalizar os manifestantes e seus organizadores,
durante e após as manifestações. Por isso, de suma importância
que as Instituições de segurança pública caminhem claramente
no sentido de encontrar nitidamente seu papel no Estado
Democrático de Direito, como, v.g, garantidor dos direitos
fundamentais de toda a população, do direito à cidade,
competindo-lhe, viabilizar e facilitar as manifestações públicas
como produto esperado de uma sociedade democrática e
garantindo a segurança de quem delas participa.
Sem descuidar de toda a pluralidade de intenções que envolve
as manifestações, apurar todo e qualquer indício de abusos
ocorridos nos atos, seja eles praticados por civis ou policiais,
bem como construir protocolo de atuação das polícias em
manifestações,

com

a

participação

da

sociedade

civil,

Defensoria Pública e outros órgãos públicos.

6. CONCLUSÃO

Mostrou-se de grande importância a atuação da Defensoria
Pública de São Paulo nos eventos ligados à Copa do Mundo FIFA
2014, por meio da Comissão Especial.
A repercussão social foi expressiva e os movimentos sociais
envolvidos analisaram de maneira positiva a atuação da DPE.
Foi perceptível o feedback, tanto pela presença física nas
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manifestações e nas delegacias, como pelo engajamento na
temática.
Ademais, a presença da Instituição serviu para inibir ações que
poderiam ter sido ainda mais desproporcionais, possibilitando,
ainda, que fosse reunido material para eventual medidas
judiciais.
Assim, podemos destacar a repercussão da atuação pelas
seguintes ações:
a) constrange o utilização de instrumentos desproporcionais e
abusivos contra manifestantes, fomentando o diálogo e solução
pacífica;
b) propicia orientação jurídica aos presentes;
c) fortalece a missão da Defensoria de atuação em conjunto
com a sociedade civil carente para defesa, construção e
fortalecimento de direitos.
ANEXO

A) ATO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, DE 05 DE
JUNHO DE 2014
ATO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, DE 05 DE JUNHO
DE 2014.
Regulamenta a participação da Defensoria Pública no
período de realização da Copa do Mundo FIFA 2014
Considerando que a cidade de São Paulo sediará o jogo de abertura da
Copa do Mundo FIFA 2014, envolvendo a Seleção Brasileira de Futebol, no
dia 12 de junho de 2014, bem como outros jogos oficiais;
Considerando a informação amplamente
manifestações populares em vias públicas;

veiculada,

de

que

haverá

Considerando que, de acordo com o Provimento CSM nº 2168, de 15 de
abril de 2014, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não haverá
expediente no dia 12/06/2014 e que o expediente no Foro Judicial de
Primeira e Segunda Instâncias do Estado e na Secretaria do Tribunal de
Justiça será das 8h às 12h nos demais dias em que a Seleção Brasileira de
Futebol jogar, nos meses de junho e julho;
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Considerando que, na Assembleia Geral Extraordinária promovida pela
Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP), em parceria com o
Fórum Justiça, no dia 07 de abril de 2014, restou reforçada a importância
da presença de Defensores Públicos nas manifestações populares;
Considerando a missão institucional da Defensoria Pública, estabelecida no
art. 134 da Constituição Federal e no art. 5º da Lei Complementar Estadual
nº 988/2006, notadamente no que diz respeito à orientação jurídica, a
promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos aos necessitados;
Considerando, ainda, os direitos fundamentais previstos no art. 5º, incisos
IX e XVI da Constituição Federal nos arts. 13 e 15 da Convenção
Americana de Direitos Humanos.
O Defensor Público-Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais,
conforme previsão contida no art. 19, incisos I, II e III da Lei
Complementar Estadual nº 988/06: RESOLVE:
Art. 1º - A Defensoria Pública do Estado de São Paulo prestará assistência
jurídica à população vulnerável nos eventos relacionados à Copa do Mundo
FIFA 2014, realizados na cidade de São Paulo, na forma do presente ato
normativo e de outros que o complementem.
Art. 2º - Fica instituída Comissão Especial e Transitória para a Copa 2014,
no âmbito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que atuará nas
situações de urgência, criminais ou não, verificadas no referido evento
esportivo.
Art. 3º - A Comissão Especial de que trata o presente ato, terá a seguinte
composição:
I - Primeira Subdefensoria Pública-Geral do Estado;
II - Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa;
III - Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos;
IV - Núcleo Especializado de Situação Carcerária;
V - Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo;
VI – Núcleo Especializado de Infância e Juventude;
VII - Ouvidoria Geral.
Parágrafo único - A coordenação da Comissão será exercida pela Primeira
Subdefensoria Pública-Geral.
Art. 4º - Compete à Comissão Especial da Copa 2014:
I - Estruturar as atividades específicas da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo durante o evento Copa do Mundo FIFA 2014;
II - Estabelecer contato institucional com órgãos e autoridades públicas,
bem como com entidades da sociedade civil e movimentos sociais;
III - Expedir recomendações e orientações aos órgãos públicos sobre
atribuições afetas à Defensoria Pública;
IV - Realizar a representação institucional em comissões/reuniões que
ocorrerem em razão do evento;
V - Organizar plantões e coordenar a atuação dos defensores inscritos nos
termos do art. 5º;
VI - Acompanhar e monitorar as prisões em flagrante e as ocorrências
registradas no âmbito das manifestações populares e de outras atividades
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relacionadas à Copa do Mundo, especialmente as que decorrerem da
atuação do Centro de Pronto Atendimento Judiciário em Plantão
(CEPRAJUD), criado pela Portaria nº 8.851/2013 do Tribunal de Justiça de
São Paulo;
VII - Planejar a atuação da Defensoria Pública na área de restrição
comercial, estabelecida pelo Decreto nº 55.010, de 09 de abril de 2014, da
Prefeitura de São Paulo;
VIII - Decidir se os fatos trazidos a seu conhecimento, em virtude das
intercorrências da Copa, ensejarão a atuação da Defensoria Pública;
IX - Elaborar material informativo contendo orientações sobre o livre
exercício do direito de manifestação e o papel da Defensoria Pública na
defesa dos direitos humanos;
X - Registrar e compilar todas as informações pertinentes à atuação da
Comissão Especial;
XI – Apresentar relatório final ao Defensor Público-Geral do Estado até 30
(trinta) dias após o encerramento da Copa do Mundo FIFA 2014.
Art. 5º - A Comissão Especial da Copa desenvolverá suas atividades entre
os dias 12 de junho e 13 de agosto de 2014 e contará com o apoio de
grupo constituído por 12 (doze) Defensores Públicos, que atuarão em
regime de plantão e serão devidamente designados por Ato do Defensor
Público-Geral.
§ 1º - O plantão mencionado no caput transcorrerá das 12h00 às 24h00,
em 02 (dois) turnos de 06 (seis) horas, no dia 12 de junho;
§ 2º - A Primeira Subdefensoria Pública-Geral poderá abrir novas inscrições
para Defensores Públicos para atuação em outros plantões, nos dias que se
fizerem necessários.
Art. 6º - Os Defensores Públicos interessados em atuar no plantão
organizado pela Comissão Especial, que ocorrerá no dia 12 de junho de
2014, deverão se inscrever no período de 06 a 09 de junho, mediante
requerimento por meio de mensagem eletrônica, intitulada “Inscrição –
Grupo Especial da Copa do Mundo” e endereçada ao servidor Jeferson
Fernando Celos, pelo e-mail: jcelos@defensoria.sp.gov.br.
§ 1º - A inscrição somente será considerada válida a partir da confirmação
do seu recebimento pelo servidor Jeferson Fernando Celos.
§ 2º - Na hipótese do número de inscritos ultrapassar a quantidade de 12
(doze) Defensores Públicos, a Comissão Especial efetuará sorteio entre os
interessados.
Art. 7º - A atuação nos plantões descritos no artigo antecedente dar-se-á
sem prejuízo do integral e regular desempenho das atribuições ordinárias
dos Defensores Públicos designados, que farão jus à pontuação para fins
de promoção na carreira, nos termos do art. 7º, § 1º, VIII, “a”, da
Deliberação CSDP nº 244, de 24 de fevereiro de 2012.
Art. 8º - No desempenho de suas atividades, a Comissão Especial contará
com o apoio de 03 (três) oficiais de defensoria, que farão jus à
compensação por serviços extraordinários, nos termos da Deliberação
CSDP nº 163, de 31 de março de 2010.
§ 1º - Os oficiais de defensoria interessados deverão se inscrever no
período de 06 a 09 de junho, mediante requerimento por meio de
mensagem eletrônica, intitulada “Inscrição de Oficiais – Grupo Especial da
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Copa do Mundo” e endereçada ao servidor Jeferson Fernando Celos, pelo email: jcelos@defensoria.sp.gov.br.
§ 2 º - A inscrição somente será considerada válida a partir da confirmação
do seu recebimento pelo servidor Jeferson Fernando Celos.
§ 3º - Na hipótese do número de inscritos ultrapassar a quantidade de 03
(três) Oficiais de Defensoria, a Comissão Especial efetuará sorteio entre os
interessados.
Art. 9º - A Comissão Especial da Copa receberá denúncias de abusos e
violações
de
direitos
humanos
no
seguinte
e-mail:
atendimento@defensoria.sp.gov.br.
Art. 10 - Os Defensores Públicos que não forem designados para atuação
em regime de plantões, deverão informar à Comissão Especial eventuais
atividades realizadas que guardem relação com o evento Copa do Mundo.
Artigo 11. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

