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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por meio de seu representante que esta subscreve, com 

fundamento nos arts. 10, incisos III e IV, 50 e 21, da Lei nº 7.347/85 (Lei 

de Ação Civil Pública), arts. 81, 82, 83, 110 e 117, da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), art. 25, IV, "a", da Lei nº 8.625/93 

(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), arts. 127 e 129, incisos II 

e III, da Constituição Federal, vem propor a presente AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA, pelo procedimento comum, COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, com preceito cominatório 

de obrigação de fazer, em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 

pessoa jurídica de direito público interno, a ser citado na Rua Maria 

Paulo, n 2170, Bela Vista, CEP 01319-000, onde funciona a sua 

Procuradoria-Geral, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.  
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I) QUESTÕES PRELIMINARES 

 

Da legitimidade ativa do Ministério Público 

 

A presente ação tem por escopo impedir o 

retrocesso social com a diminuição e/ou fechamento, ainda que parcial, 

dos serviços que vinham sendo prestados.  

 

Busca-se, pois, a tutela judicial dos interesses 

coletivos e difusos afetos à população LGBT1. Mais especificamente, 

busca-se assegurar que os direitos de natureza socioassistencial, de 

viés constitucional, destinados a dado segmento populacional altamente 

vulnerável, não sofram redução ou descontinuidade. 

 

Os direitos que se discutem aqui possuem 

natureza difusa e 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. 

 

                                                 
1 O termo LGBT significa lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Não se desconsidera a 
demanda de inclusão de outras letras, para representar outras pessoas também 
pertencentes a esta minoria, como intersexuais, assexuais, pansexuais, queers e outros. 
Todavia, para fins técnicos, utiliza-se a terminologia adotada pela ONU, quando da edição 
do relatório “Nascidos Livres e Iguais: Orientação Sexual e Identidade de Gênero no Regime 
Internacional de Direitos Humanos”. 
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A Constituição Federal de 1988 alçou à condição 

de atividade institucional do Ministério Público a proteção "do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos", por meio da propositura da ação civil pública (art. 129, III, da 

CF). 

 

No plano infraconstitucional, o regime jurídico do 

processo coletivo brasileiro é formado, de modo geral, pela Lei da Ação 

Civil Pública – Lei nº 7.347, de 24 de junho de 1985 (LACP) – e pelo 

sistema processual do Código de Defesa do Consumidor – Título III da 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC). As duas leis interagem 

" – uma remetendo a outra nos aspectos processuais – para formar o 

que podemos chamar de base fundamental do processo coletivo no 

Brasil”2 (art. 90 do CDC e art. 21 da Lei nº 7.347/85 - LACP). 

 

Além de apontá-los e defini-los, o CDC aumentou 

a esfera de abrangência do diploma anterior (Lei nº 7.347/85 - LACP) 

para a defesa de todos os direitos ou interesses difusos e coletivos3.  

 

A norma do art. 81, parágrafo único, do CDC, 

"estabeleceu distinção suficientemente nítida 

entre a classe dos interesses 'difusos', 

pertinentes a séries de pessoas indeterminadas e 

                                                 
2 Nelson Nery Junior. Defesa do patrimônio público em juízo - o sistema do processo 
coletivo e o interesse público, Direito processual Público - a Fazenda Pública em Juízo, 
Malheiros, lª ed., 2003, p. 254. 
3 Cf. O art. 110 do COC e o art. J '. IV, da LACP. 
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unidas por meras circunstâncias de fato, como a 

de frequentarem a mesma praia ou usarem o 

mesmo produto medicinal, e a dos interesses 

'coletivos', peculiares a grupos menos fluidos, 

formados por pessoas que se vinculam entre si 

ou com outrem 'por uma relação jurídica base"'4. 

 

Destarte, porque incumbe ao Ministério Público a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, na forma do artigo 127 da 

Constituição Federal, e compete ao Ministério Público, dentro de sua 

missão constitucional, zelar para que os poderes públicos respeitem os 

direitos constitucionais, conforme o artigo 129, II, da Constituição 

Federal, cristalina a legitimação do Ministério Público para pugnar 

judicialmente pelos referidos direitos, também chamados 

transindividuais. 

 

  Não bastasse, cabe ao Ministério Público zelar 

pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos na Lei Orgânica de 

Assistência Social, conforme o artigo 31 do referido diploma legal. 

 

 Por fim, a atuação desta Promotoria de Justiça de 

Direitos Humanos com atribuição em Inclusão Social está vinculada à 

                                                 
4 José Carlos Barbosa Moreira, Os deveres para com a comunidade, in Temas de Direito 
Processual, sexta série. Saraiva, 1997, p. 311. 
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garantia de efetivo respeito aos direitos fundamentais e sociais do 

cidadão que atinjam interesse público relevante, nas hipóteses não 

incluídas nas demais áreas especializadas da Promotoria de Justiça de 

Direitos Humanos, conforme o artigo 3º, inciso IV, alínea ‘a’, do Ato 

Normativo nº 593/2009 – PGJ. 

 

II. DOS FATOS. 

 

a) A unificação dos serviços para população LGBT no Município de 

São Paulo. 

 

Em junho do corrente ano, poucos dias antes da 

Parada do Orgulho LGBT, o prefeito Bruno Covas informou à direção do 

serviço do Centro de Referência da Diversidade - CRD, sua intenção de 

interromper os serviços que vinham sendo prestados, o que foi 

amplamente noticiado pela mídia.  

 

Segundo reportagens veiculadas à época, o 

fechamento do Centro de Referência da Diversidade - CDR teria sido 

comunicado pelo então Secretário Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, Marcelo Del Bosco, sob o argumento de que a 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos realizaria o mesmo serviço, e 

após a prefeitura admitir ter feito cortes nos serviços de Proteção Básica 

e Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, área em que 

está o centro da diversidade. 
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Entretanto, segundo esclarecimentos da 

presidenta do Grupo Pela Vidda Leila Stungis:  

 

“...as propostas são diferentes, além da alta 

demanda não suportada pelo Centro de Cidadania 

LGBT, serviço da pasta de Direitos Humanos. Eles 

lidam com um público completamente diferente. 

Não lidam com a população em situação de rua, 

por exemplo. Lidam, em sua maioria, com 

mulheres travestis e transexuais, que têm 

minimamente uma organização da vida para que 

possam voltar a estudar e trabalhar. A gente atende 

pessoas em situação de rua. Fazemos 

sensibilizações nas empresas privadas que buscam 

qualificar profissionais para acolhimento LGBT. Na 

rede pública também: ensino, saúde, segurança. 

Trabalhamos tanto com o público que sofre essa 

violência como o público que pode praticar a 

violência”5(grifo nosso) 

 

Diante das notícias, e a fim de verificar sobre a 

similaridade ou não dos serviços, por esta Promotoria de Justiça foram 

instaurados os Procedimentos Administrativos de Fiscalização nº 

                                                 
5 Disponível em: <https://spbancarios.com.br/06/2019/bruno-covas-anuncia-fechamento-do-
centro-de-referencia-que-atende-e-acolhe-lgbts> Acesso em 06 nov. 2019 
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63.0725.0000854/2019-3 e nº 63.0725.0000640/2019-5, sendo que, 

após a realização das visitas técnicas, in loco, tanto no  Centro de 

Referência da Diversidade – CRD, que se pretendia fechar, como no 

Centro de Cidadania LGBTI Luiz Carlos Ruas, alegado como serviço 

que seria similar àquele, a equipe técnica do NAT6 concluiu pela 

existência de diversas diferenças tanto nas propostas de trabalho como 

nos perfis dos atendidos em cada serviço, o que inviabilizaria a 

simples transferência dos atendimentos de um serviço para outro. 

Na oportunidade, inclusive, foi elaborada uma tabela comparativa, com 

as características básicas de cada um deles, a fim de facilitar a 

compreensão, conforme se depreende do relatório anexo. 

 

Em 1º de julho de 2019, outra notícia foi veiculada 

pela mídia, informando que a gestão Covas teria recuado de fechar o 

Centro de Referência da Diversidade – CRD, em São Paulo. 

 

Pelo Ministério Público, então, foi obtido o termo 

de colaboração assinado em 11 de julho de 2019, entre a Prefeitura da 

Cidade de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social – SMADS e o Grupo pela Valorização, 

Integração e Dignidade do Doente de AIDS de São Paulo – Pela Vidda, 

com prazo de execução e vigência de cinco anos (02/07/2019 a 

                                                 
6 NAT – Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial. Órgão de assessoria técnica do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, composto por psicólogos e assistentes sociais e 
voltados à produção de conhecimento técnico nas demandas difusas ou coletivas, 
especialmente avaliação de políticas públicas concernentes às atribuições do Ministério 
Público. 
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01/07/2024), no valor de R$ 6.202.323,60 (seis milhões, duzentos e dois 

mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos), sob dotação nº 

93.10.08.422.3023.8402.3.3.50.39.00.00 PMSP/SMADS, dando certeza 

da continuidade da prestação dos serviços do Centro de Referência da 

Diversidade - CRD.  

 

Não obstante, em 23 setembro de 2019, desta 

vez por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, foi realizado 

o evento ”Reunião com representantes do movimento LGBTI”, 

oportunidade em que novamente foi apresentada a proposta de junção 

dos serviços do Centro de Referência da Diversidade - CRD com o 

Centro de Cidadania LGBT Luiz Carlos Ruas, sem, contudo, a 

apresentação de uma proposta final sobre como isso seria realizado. 

 

Segundo o estudo de viabilidade apresentado na 

ocasião, o Centro de Referência da Diversidade seria transferido da 

pasta da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

– SMADS, para a pasta da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania – SMDHC.  

 

Entretanto, salta aos olhos no referido estudo, 

o fato de que, de um lado, nada foi esclarecido a respeito da 

referida dotação orçamentária; e, de outro, eles próprios admitiram 

que ainda não há tipificação dos serviços vinculados à Secretaria 
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Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o que por si só já seria 

impeditivo para a referida transferência. 

 

Inobstante, sem que nenhuma resposta aos 

questionamentos formulados pelo Ministério Público nos autos dos 

procedimentos instaurados fosse apresentada, quer pela Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, quer pela Secretaria 

de Direitos Humanos e Cidadania, em 29 de outubro de 2019, por meio 

de Ata de Reunião elaborada pela Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania e Coordenação de Políticas para LGTBI sem 

maiores esclarecimentos, havendo referência apenas à existência de 

proposta de nova tipificação dos serviços, ainda não realizada, soube-

se do fechamento do Centro de Cidadania LGBTI Luiz Carlos Ruas 

e da intenção da unificação deste serviço ao CRD.   

 

a) Do Centro de Referência da Diversidade. 

 

O Centro de Referência da Diversidade (CRD) foi 

implantando no Município de São Paulo em 2008 e, desde então, vem 

sendo administrado pela mesma entidade, o Grupo Pela Vidda SP, sob 

a supervisão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social (SMADS), para atendimento de segmentos da população LGBT 

de extrema vulnerabilidade – aqueles que ainda precisam conquistar a 

cidadania, como mulheres transexuais e travestis trabalhadoras sexuais, 
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pessoas expulsas de casa e pessoas em situação de rua – com serviços 

de acolhimento e reinserção social. 

 

Segundo sua tipificação, trata-se de serviço de 

Proteção Especial voltado para o atendimento do público LGBT, e, 

portanto, centra sua atuação nos casos em que já houve a quebra de 

vínculos familiares e comunitários e/ou violação de direitos. 

 

Releva notar que referido serviço foi 

implementado por meio do Projeto de Inclusão Social Urbana – Nós do 

Centro, o qual consistia em uma parceria entre a Prefeitura de São 

Paulo e a União Europeia, e, aos poucos, o seu financiamento foi sendo 

assumido pela Prefeitura Municipal de São Paulo que, em 2010, tipificou 

o serviço como parte da política de assistência social do município, 

como de Proteção Especial de Média Complexidade (Portaria 

46/SMADS/2010 e Resolução 747/13/COMAS), vinculando-o à 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – 

SMADS.  

   

O serviço conta com equipe técnica formada por 

15 pessoas: gerente, auxiliar administrativo, assistente técnico, agentes 

operacionais, orientadores socioeducativos, dois psicólogos, dois 

assistentes sociais e um advogado. 
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E, conforme se depreende do termo de 

Colaboração nº 230/SMADS/2019, celebrado entre a Prefeitura da 

Cidade de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social – SMADS, e o Grupo pela Valorização, 

Integração e Dignidade do Doente de AIDS de São Paulo – Pela Vidda, 

com prazo de execução e vigência de cinco anos (02/07/2019 a 

01/07/2024), seu valor é de R$ 6.202.323,60 (seis milhões, duzentos e 

dois mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos), sob dotação 

nº 93.10.08.422.3023.8402.3.3.50.39.00.00 PMSP/SMADS.  

 

c) Dos Centros de Cidadania LGBT. 

 

A partir da articulação e publicação do Programa 

Brasil sem Homofobia, Programa de Combate à Violência e à 

Discriminação contra LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual, 

em 2004 surge o Programa Brasil sem Homofobia, criado pelo Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação e elencado como uma das ações 

do PPA 20-04/2007 do Governo Federal.  

 

No município de São Paulo, a política de 

atendimento a esse público surge em 2005, a partir de convênio firmado 

pela Secretaria Municipal de Participação e Parceria com o Governo 

Federal, por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República, que resultou na implantação do Centro de 
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Referência em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia 

– CCH, criado em 28 de junho de 2006, na região do Largo do Arouche.  

 

O CCH teve sua criação e atuação 

regulamentada pelo Decreto nº 52.652, de 16 de setembro de 2011, 

sendo vinculado à Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual – 

CADS, da Secretaria Municipal de Participação e Parceria e, em 2018 

esse decreto foi revogado pela reestruturação da Secretaria Municipal 

de Direitos Humanos e Cidadania, tendo sido substituído pelo Decreto nº 

58.079/2018, que contemplou no âmbito da SMDHC o Centro de 

Cidadania LGBTI, serviço derivado do antigo CCH,  cuja 

regulamentação está em processo de desenvolvimento, muito 

embora outros documentos orientem as definições de seu 

funcionamento.  

 

Referido programa tem por diretrizes a oferta de 

condições de autonomia financeira e de enfrentamento à pobreza, por 

meio de programas redistributivos, de elevação de escolaridade, 

qualificação profissional e intermediação de mão de obra; o 

desenvolvimento de ações de enfrentamento ao preconceito e à 

discriminação contra travestis e transexuais e de respeito à expressão 

de sua identidade de gênero e ao uso do nome social; a capacitação e 

sensibilização permanentes dos servidores públicos municipais para a 

oferta de atendimento qualificado e humanizado; e a formação cidadã 
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em direitos humanos para o exercício da cidadania, participação popular 

e controle social.  

 

E, conforme disposto no artigo 3º do referido 

Decreto, compete à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania acompanhar e avaliar a implementação do Programa e 

prestar apoio técnico e financeiro à execução das atividades previstas 

no Programa. 

 

Inaugurados em 2015 (Arouche) e em 2016 

(Zona Sul, Zona Leste e Zona Norte), com previsão para a instalação do 

CCLGBT zona Oeste, o que até o presente momento não ocorreu, e 

mais quatro unidades Móveis de Cidadania LGBTI que percorrem São 

Paulo, levando estes e outros serviços para as regiões, os Centros de 

Cidadania LGBTI atuam a partir de dois eixos: a defesa dos direitos 

humanos e a promoção da cidadania LGBTI. 

 

Especificamente, o Centro de Cidadania LGBT 

Luiz Carlos Ruas que é objeto dessa ação, teve o Termo de 

Colaboração celebrado entre a Rede Cidadã Multicultural e a Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania aditado em maio de 2019, 

em 180, o qual expirou em 10 de novembro de 2019 - com o objeto de 

500 atendimentos/mês, equipe técnica formada por 10 pessoas: 

coordenador geral, assistente técnico, psicólogo, assistente social, 

advogado, pedagogo, técnico na área de atendimento social, articulador, 
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recepcionista e auxiliar de limpeza e orçamento previsto, para 180 dias, 

no valor de R$558.780,88, R$79.825,84/mês. 

 

 

d) DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E TÉCNICA ATUAL DE 

UNIFICAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS. 

 

Segundo esclarecimentos técnicos prestados 

pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Ministério Público do 

Estado de São Paulo - NAT, após visitas realizadas in loco aos referidos 

equipamentos, ambos os equipamentos possuem propostas de trabalho 

e perfis diferentes das pessoas atendidas. 

 

Conforme esclarecido no relatório apresentado: 

 

 “Nos centros de Cidadania, encontramos 

usuários com maior nível de estabilidade 

socioemocional, ou seja, pessoas que podem 

frequentar um mesmo serviço por mais tempo, 

encontrando os recursos materiais, psicológicos e 

socias necessários para a manutenção dessa 

vinculação. A necessidade de uma maior 

frequência no Centro é retratada por um de seus 

principais programas, o Programa 

Transcidadania, que dura até dois anos com o 
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fornecimento de bolsas no valor de 1.047 reais e 

exige frequência na educação formal, além de 

participação semanal em palestras, eventos e 

outras atividades promovidas pelos Centros de 

Cidadania e por outros atores parceiros. Nesse 

sentido, há diferentes formas de se estar em 

situação de vulnerabilidade social, havendo no 

Centro de Cidadania, muitos usuários que são 

moradores de edifícios ocupados no centro de 

São Paulo, diferentes da situação social dos que 

frequentam o CRD. Neste, muitos estão em 

situação de rua, sem residência fixa e, muitas 

vezes, com necessidades básicas como 

alimentação.” (textual, fls. 15 do parecer social do 

NAT). 

 

Assim, o primeiro impasse para a unificação dos 

serviços seria de ordem técnica, referente à forma de unificação das 

propostas de trabalho, que permita garantir a continuidade do 

atendimento de todos. 

 

Ainda a esse respeito, oportuno reproduzir a 

proposta apresentada pelas próprias Secretarias Municipais, após a 

realização de estudo de viabilidade do desenho do novo serviço de 
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Referência para a População LGBTI no Centro, depois da unificação do 

CRD com o CD Luiz Carlos Ruas. 

 

 

Nome CRD - LUIZ CARLOS RUAS 

Objetivo geral 
Promover a defesa de direitos e proteção social à população 

LGBTI na cidade de São Paulo. 

Localização 

(endereço)  
Rua Major Sertório, 292/294, República (Centro) 

Abrangência Macrorregional 

Período de 

funcionamento 

Segunda a sexta-feira das 11h às 20h, com possibilidade de 

realização de atividades complementares em outros períodos 

ou aos fins de semana de acordo com a programação 

Público-alvo 

1. População LGBTI em situação de vulnerabilidade social 

e/ou violação de direitos, a partir de 15 anos; 

3. Familiares e responsáveis legais de crianças e 

adolescentes LGBTI; 

2. Agentes públicos e privados que atuam com a temática 

LGBTI.  

Formas de acesso 

1. Encaminhamento/referenciamento por outros serviços, 

pelo sistema de garantia de direitos e pelo Disque 100;  

2. Procura espontânea;  

3. Busca ativa pela Unidade Móvel. 
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Objetivos 

específicos 

1. Promover o acesso a direitos e oportunizar o exercício da 

cidadania; 

2. Contribuir para a autonomia, independência e qualidade de 

vida da população LGBTI; 

3. Fortalecer o convívio sócio comunitário; 

4. Fortalecer a articulação entre os serviços da rede de 

atendimento à população LGBTI;  

5. Potencializar atuação da Rede de Direitos Humanos por 

meio de ações conjuntas e transversais; 

6. Produzir dados e informações sobre a população atendida;  

7. Produzir estudos e pesquisas sobre a população LGBTI na 

cidade; 

8. Promover a qualificação de profissionais sobre a temática 

LGBTI;  

Serviços ofertados 

1. Atendimento especializado interdisciplinar - psicossocial e 

jurídico - individual e coletivo; 

2. Orientações e encaminhamentos para serviços públicos 

em geral;  

3. Recebimento e encaminhamento de denúncias de 

discriminação e violência fundamentada em orientação 

sexual e identidade de gênero; 

4. Oficinas socioculturais, educativas e de autocuidado; 

5. Ações para inclusão produtiva; 

6.  Ações de fomento à participação social da população 

LGBTI;  

7. Execução do Programa Transcidadania; 

8. Apoio ao poder público, pesquisadores e instituições de 

ensino para geração de dados, informações, estudos e 

pesquisas sobre a população LGBTI na cidade;  
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9. Formação de agentes públicos e privados que atuem com 

a população LGBTI;  

10. Formações in loco, sobre assuntos relacionados à 

temática LGBTI, sob demanda;  

11. Ações de sensibilização e divulgação sobre direitos para 

a comunidade. 

Oficinas oferecidas 

1. Oficinas de Capacitação (cabeleireiro, maquiagem, 

barbearia e customização, por exemplo); 

2. Oficinas de Ensino (idiomas e informática, por exemplo);  

3. Oficinas de Convivência e Autocuidado (yoga e dança, por 

exemplo). 

Outras atividades 

1. Eventos em datas do calendário temático; 

2. Atividades culturais (filmes, debates, bazares, por 

exemplo); 

3. Cursos disponibilizados por parceiros. 

4. Encontros temáticos sobre Direitos.  

Modelo de gestão 
Gestão indireta via celebração de termo de colaboração com 

organização da sociedade civil 

Equipe 

1 Coordenador(a) Geral 

2 Técnico – Serviço Social 

2 Técnico – Psicologia  

1 Técnico – Direito 

1 Técnico – Pedagogia 

1 Recepcionista 

1 Auxiliar de Serviços Gerais 

1 Auxiliar Administrativo 

2 Articulador Social 

Oficineiros (a partir de pagamento de hora/oficina) 
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Estrutura 

Recepção; 

Sala multiuso para atividades coletivas; 

Salas de atendimento individualizado; 

Sala de apoio técnico, administrativo e coordenação; 

Instalações sanitárias; 

Copa e/ou refeitório. 

Situação do imóvel 
Imóvel locado pela organização com repasse de verba 

 

Conforme se depreende da referida proposta, 

tomando por base os serviços que vinham sendo prestados, percebe-se 

que a unificação dos serviços acarretará a diminuição significativa do 

quadro de pessoal (em especial em relação ao número de psicólogos, 

advogados e assistentes sociais) e redução do horário de atendimento. 

 

Além disso, importante ressaltar que a referida 

proposta não traz qualquer esclarecimento a respeito da ampliação do 

número total de atendimentos – o qual, a rigor, não poderia ser inferior à 

soma dos atendimentos realizados pelos dois equipamentos (1.000 

atendimentos mensais no CRD e 500 no CCLGBTI) qual seja, 1.500 

atendimentos mês.  

 

O que permite concluir que, da forma como 

proposto, não há qualquer possibilidade de manter os serviços que 

vinham sendo prestados, nem em quantidade, muito menos em 

qualidade. 
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Mas não é só. Conforme se depreende do 

referido estudo de viabilidade apresentado, a pretensão é de que 

ocorra a transferência do CRD, atualmente tipificado pela SMADS, 

para a SMDHC, onde, atualmente, não há tipificação para o serviço.  

 

E mais. Não há sequer indicação da previsão 

de dotação orçamentária para a manutenção do novo serviço pela 

SMDHC, muito menos esclarecimentos sobre como a dotação 

orçamentária, hoje prevista na SMADS, seria transferida para a 

pasta da SMDHC. 

 

Muito pelo contrário. Não só não há previsão 

orçamentária para a ampliação dos serviços do CRD, como também foi 

expressada, pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, a 

intenção de transferir os recursos que vinham sendo utilizados para a 

manutenção do CCLGBTI Luiz Carlos Ruas para a abertura e 

manutenção de novo CCLGBTI na Zona Oeste.  

 

Como já lembrado, o Termo de Colaboração nº 

230/SMADS/2019 foi celebrado entre a Prefeitura da Cidade de São 

Paulo, através da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social – SMADS, e o Grupo pela Valorização, 

Integração e Dignidade do Doente de AIDS de São Paulo – Pela Vidda, 

com prazo de execução e vigência de cinco anos (02/07/2019 a 
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01/07/2024), para a prestação dos serviços prestados pelo Centro de 

Referência da Diversidade – CRD nos moldes atuais, sendo que seu 

valor é de R$ 6.202.323,60 (seis milhões, duzentos e dois mil, trezentos 

e vinte e três reais e sessenta centavos), sob dotação nº 

93.10.08.422.3023.8402.3.3.50.39.00.00 PMSP/SMADS. 

 

Por sua vez, o CCLGBTI Luiz Carlos Ruas 

funcionava por meio de Termo de Colaboração celebrado entre a 

SMDHC e a Associação Rede Cidadã Multicultural, cujo último 

aditamento realizado em maio de 2019, para funcionamento por 180 

dias, previa 500 atendimentos mês, equipe técnica formada por 10 

pessoas, e orçamento previsto para 180 dias, no valor de R$558.780,88, 

R$79.825,84/mês - SMDHC. 

 

Ora, como é cediço, a realocação de recursos, ou 

simplesmente priorizações das ações governamentais, que constituem 

na técnica de remanejar, transpor ou transferir recursos de uma dotação 

para outra ou de um órgão para outro somente poderá existir se houver 

autorização legal, ou seja, uma Lei específica que a determine e 

esclareça as alterações orçamentárias que se fazem necessárias, 

conforme dispõe o art. 167, inciso VI, da Constituição Federal de 1988. 

 

Frise-se: o serviço está tipificado pela SMADS 

e a dotação orçamentária para a prestação dos serviços também é 

da referida pasta (SMADS). Não há tipificação dos serviços na 
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SMDHC e o recurso que vinha sendo utilizado para a manutenção 

do CCLGTTI Luiz Carlos Ruas, além de ser inferior àquele previsto 

pela SMADS para a manutenção do CRD, segundo informações, 

será utilizado para a abertura e manutenção de novo CCLGBTI na 

Zona Oeste.  

 

Finalmente, importante ressaltar que, caso 

efetivamente haja a transferência do CRD, hoje tipificado dentro da 

política de assistência social do município, como de Proteção Especial 

de Média Complexidade (Portaria 46/SMADS/2010 e Resolução 

747/13/COMAS) e vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social – SMADS, para a Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania – SMDHM, não haverá qualquer 

segurança jurídica de que o Serviço, futuramente, venha a ser mantido, 

especialmente se se considerar que, num futuro próximo, certamente as 

Secretarias Municipais de Assistência e de Direitos Humanos não mais 

estarão sob a direção da mesma pessoa como de forma sui generis e 

excepcionalmente ocorre atualmente, na pessoa da secretária 

BERENICE MARIA GIANELLA. 

 

Por todo o exposto, outra conclusão não resta 

senão a de que a pretendida unificação dos serviços, além de 

tecnicamente desaconselhável, também é juridicamente inviável. 
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III. DO DIREITO. 

  

Antes de trazer especificamente os dispositivos 

legislativos que regem a matéria, é indispensável tecer comentários 

acerca da construção histórica e jurídica da rede de defesas de direitos 

LGBT. Isso porque, a presente demanda se relaciona diretamente com o 

princípio da proibição do retrocesso social; e não se pode falar em 

retrocesso sem se saber, exatamente, qual é a situação atual da 

proteção de direitos LGBT no Brasil e, especificamente, no município de 

São Paulo.  

  

a) Direitos LGBT e direitos humanos: a construção histórica dos 

direitos LGBT. 

 

Em 2018 a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) completou 70 anos, consolidando-se como marco na 

universalização dos direitos humanos. Além disso, conforme lembra 

Fábio Konder Comparato:  

 

“A Declaração, retomando os ideais da 

Revolução Francesa, representou a manifestação 

histórica de que se formara, enfim, em âmbito 

universal, o reconhecimento dos valores 

supremos da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade entre os homens, como ficou 
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consignado em seu artigo I. A cristalização 

desses ideais em direitos efetivos, como se disse 

com sabedoria na disposição introdutória da 

Declaração, far-se-á progressivamente, no plano 

nacional e internacional, como fruto de um 

esforço sistemático de educação em direitos 

humanos.”7 

 

Após a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, sobrevieram diversas declarações de direitos humanos, na 

busca pela concretização de direitos. Em 1966 foi elaborado o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e também o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Adotou-se 

também, ainda no Sistema ONU de proteção de Direitos Humanos, 

inúmeros Tratados Internacionais para a proteção de minorias. No ano 

de 1966 também foi adotada Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Racial, ratificado pelo Brasil em 1968; em 

1979 adotou-se a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, assinada pelo Brasil em 1984; em 

1989 a Convenção sobre os Direitos da Criança, assinada pelo Brasil 

em 1990.  

 

Durante todos estes anos de desenvolvimento e 

universalização de direitos humanos, houve notável exclusão da 

                                                 
7 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação história direitos Humanos, p. 238 
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população LGBT na normativa internacional, tendo havido efetivo 

reconhecimento, em soft law, somente nos anos 2000. 

 

Desde a Revolta de Stonewall, houve um 

incremento nas demandas de movimentos sociais pelo reconhecimento 

de direitos LGBT. Durante as décadas de 60 e 70, na Europa Ocidental 

e América do Norte fortaleceram os movimentos reivindicatórios. Como 

esclarece Patrícia Gorisch: 

 

“Em 1969, os atos homossexuais eram 

considerados ilegais nos Estados Unidos, como 

em grande parte do mundo. Os anos 60 foram 

conhecidos como verdadeiros ‘anos de pavor’ 

para a comunidade LGBT: os homossexuais 

eram tratados como psicopatas promíscuos e 

doentes mentais. O documentário da rede 

americana CBS datado de 1967, ‘The 

Homossexuals”, retrata uma sociedade 

americana que considera os gays como 

verdadeiros doentes e pedófilos. Na época, várias 

clínicas de ‘tratamento’ para homossexuais 

estavam em pleno funcionamento, onde eram 

aplicados choques, esterilização, castração e até 

lobotomia.  A clínica mais famosa era Atascadero, 
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na Califórnia, mais conhecida como a ‘Dachau’ 

dos homossexuais”. 8 

 

No Brasil, esse mesmo período foi caracterizado 

por perseguições a LGBT, sendo o centro de São Paulo, mais 

especificamente o bairro da República, onde se encontram os 

equipamentos objeto da presente ação, área de perseguição e 

resistência.  

 

Sobre o tema, importante relembrar os relatos da 

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva. De acordo com o que foi 

apurado, durante o regime militar, no Estado de São Paulo, as políticas 

de controle social e de repressão política adotaram, em muitos casos, 

um viés conservador em termos morais, com “rondas” de policiamento 

para combater a homossexualidade.9 

  

Conforme o relatório final da Comissão Estadual 

da Verdade:  

 

“Essas “rondas” comandadas por José Wilson 

Richetti, chefe da Seccional de Polícia da Zona 

Centro desde maio de 1980, tinham por objetivo 

                                                 
8 GORISCH, Patricia. O Reconhecimento dos Direitos Humanos LGBT: de Stonewall à 
ONU. Vale lembrar que a Revolta de Stonewall aconteceu juntamente em razão das 
perseguições a LGBTs em bares de Nova Iorque.  
9 Disponível em: <http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/parte-ii-cap7.html> 
Acesso em 06 nov. 2019. 
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“limpar” a área central da presença de prostitutas, 

travestis e homossexuais. O método utilizado 

pelas forças de segurança era o de realizar 

batidas policiais em locais frequentados pelas 

pessoas LGBT, especialmente as travestis, que 

eram levadas “para averiguação” às 

dependências policiais, tendo por fundamentos 

legais a contravenção penal de vadiagem e a 

prisão cautelar prevista no Código de Processo 

Penal de 1941, então em vigor. Segundo consta 

de declaração do delegado à imprensa, de 300 a 

500 pessoas eram levadas por dia para 

delegacias.” 

 

A partir dos anos 1990, diversas organizações 

passaram a adotar o modelo de ativismo focado no enquadramento de 

questões LGBT em termos de violação e proteção de direitos, com o 

objetivo de alcançar a recepção de organismos de direitos humanos 

existentes. Isso porque, até o dado momento, não havia nenhum 

sistema protetivo internacional de proteção de direitos LGBT. 

 

Somente em 1994, após o julgamento do caso 

Toonen v. Austrália, que a ONU, através de seu Comitê Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, reconheceu que leis que violam direitos 
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LGBTI+ violam também direitos humanos.10 Ou seja, somente após 46 

anos da Declaração Universal de Direitos Humanos que a ONU 

reconheceu que violar direito LGBTI+ significa violar direitos 

humanos.  

 

Em 2006 foram editados os Princípios 

Yogyakarta, trazendo, finalmente, alguma sistematização para a 

temática LGBTI+ no âmbito internacional. Tais princípios se constituem 

em verdadeira declaração de direitos que, contudo, não apresentam 

qualquer efeito vinculante. 

 

Os   Princípios   de   Yogyakarta   surgem   dos   

esforços   de   especialistas,   conjuntamente  com  diversas  

Organizações  Não  Governamentais,  em  2005,  como  um esforço de 

mapeamento das experiências de violação de direitos humanos, sofridas 

por pessoas  de  orientações  sexuais  e  identidades  de  gênero  

diversas,  cujo  objetivo  geral seria além de mapear, averiguar a 

aplicação dos tratados de direitos humanos aos casos específicos, bem 

como a obrigação dos Estados quanto à implementação efetiva de cada 

um destes direitos. 

 

O documento foi apresentado em março de 2007 

no Conselho de Direitos do  Homem  da  Organização  Internacional  

                                                 
10 GORISCH, Patricia. O Reconhecimento dos Direitos Humanos LGBT: de Stonewall à 
ONU, p. 41. Esse caso específico tratava de leis australianas que criminalizavam a prática 
de sexo entre homossexuais.  
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das  Nações  Unidas  com o objetivo não de estabelecer novos direitos à 

comunidade LGBT, mas refletir as formulações presentes nos principais 

instrumentos internacionais sobre  direitos  humanos,  explicitando  que  

estes  direitos  também  se  estendem  a  essa  comunidade e que os 

Estados têm obrigações que devem ser cumpridas para a melhor 

aplicação e proteção destes direitos. 

 

Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos 

adotou a Resolução 17/19 – primeira resolução das Nações Unidas 

sobre direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero – e, 

posteriormente, foi editado o documento da ONU “Nascidos Livres e 

Iguais: Orientação Sexual e Identidade de Gênero no Regime 

Internacional de Direitos Humanos”, que indicou cinco obrigações legais 

em relação à proteção dos Direitos Humanos de Pessoas LGBT. São 

eles:  

 

I) proteger indivíduos de violência homofóbica 

e transfóbica; 

II) prevenir tortura e tratamento cruel, 

desumano e degradante de pessoas LGBT; 

III) descriminalizar a homossexualidade; 

IV) proibir discriminação baseada em 

orientação sexual ou identidade de gênero; 
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V) respeitar as liberdades de expressão, de 

associação e reunião pacífica11.  

 

O Brasil segue, em partes, o documento da ONU, 

principalmente em razão de decisões do Supremo Tribunal Federal que 

tem trabalhado a questão da não discriminação. Recentemente a 

lgbtfobia foi criminalizada (ADO 26 e MI 4733) e o casamento igualitário 

foi reconhecido judicialmente (ADI 4277 e ADPF 132). Além disso, há no 

Estado de São Paulo legislação que pune administrativamente 

discriminação contra pessoas LGBT (Lei Estadual n.º 10.948/01). 

 

Ou seja, somente muito recentemente os direitos 

LGBT têm sido reconhecidos e, mesmo assim, de forma bastante 

singela: não existe um tratado internacional que proteja esse segmento 

populacional; não existe uma lei para casamento igualitário (apenas 

decisão judicial); e não existe lei criminalizando a lgbtfobia. Assim a 

extinção, na prática, de um serviço tipificado do município de São 

Paulo implica perda muito grande para um segmento populacional que 

recebe proteção tão pequena e precária do ordenamento jurídico 

brasileiro.  

 

 

                                                 
11 Disponível em: < 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_Portuguese.pdf>
. Acesso em 6 nov. 2019 
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b) O ordenamento jurídico brasileiro e a violência contra pessoas 

LGBT. 

 

Pois bem. Como se observou, existe uma 

sistemática internacional e nacional que obriga o Estado Brasileiro a 

respeitar e promover direitos LGBT. Além disso, toda essa evolução 

histórica dos direitos LGBT, de acordo com a evolução dentro do 

sistema ONU e da jurisprudência do STF, encontra respaldo na 

Constituição Federal de 1988. 

 

Muito embora não exista menção expressa à 

população LGBT no texto da Constituição Federal, os direitos LGBT são 

direitos humanos e recebem, portanto, respaldo constitucional, já que no 

art. 5, § 2º há previsão de que: “Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”.  

 

Assim, todos os direitos fundamentais previstos 

no art. 5º (liberdade, igualdade, legalidade e outros) se aplicam às 

pessoas LGBT.   Igualmente, toda a política de promoção de direitos 

humanos, dentro do contexto dos objetivos da República Federativa do 

Brasil, que inclui: “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (CF, art. 3º, IV), engloba a proteção de direitos de 
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pessoas LGBT. No mesmo sentido, os primados da ordem social, que 

tem por escopo a busca da justiça social (CF, art. 193) também se 

aplicam à população LGBT.  

 

Sobre a assistência social, a Constituição Federal 

afirma que a ela será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos a proteção à família, maternidade, à infância, à adolescência e 

à velhice, além de promover a integração ao mercado de trabalho 

(art.203, I e III), o que significa que a assistência social deixou de ser 

mero favor ou liberalidade, convertendo-se em direito de todo cidadão 

brasileiro que dela necessite para manter sua dignidade; 

 

Além disso, a própria Constituição Federal 

dispõe, em seu artigo 204, inciso I, dispõe que a coordenação e a 

execução dos programas da Assistência Social serão realizadas pela 

esfera municipal, em conjunto com a esfera estadual.  

 

Por fim, a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) – Lei nº 8.742/93 prevê, como um dos objetivos da Assistência 

Social, expresso em seu artigo 2º, inciso I, a proteção social, que visa à 

garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos e, em seu inciso III, a defesa de direitos, que visa garantir o pleno 

acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. 
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E essa mesma Lei prevê, em seu artigo 4º, 

inciso I, o princípio da supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

 

Ou seja, existe obrigação estatal de promover 

e respeitar direitos humanos de pessoas LGBT. E de modo a 

concretizar estes direitos e dar efetividade às políticas públicas de 

assistência social e direitos humanos, o Município de São Paulo criou o 

Centro de Referência da Diversidade e, também, os Centros de 

Cidadania LGBT, que, apesar de atenderem ao mesmo público, prestam 

serviços distintos, dentro de contextos sociais bastante diversos, 

conforme já explicado.   

 

De acordo com o que foi argumentado na 

primeira parte da ação, a junção do CRD e Centro de Cidadania LGBT 

do Centro causaria prejuízo à população LGBT do município de São 

Paulo, que sofre com carência histórica de proteção e de serviços 

básicos de atendimento às suas demandas específicas.  

 

Ademais, o fechamento de serviços para 

população LGBT no centro de São Paulo causa bastante preocupação 

nos movimentos sociais (conforme se observa da ata da reunião anexa), 

já que a região central de São Paulo é uma área histórica de resistência 

e reivindicação de direitos para esta população.   
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Vale lembrar que o Brasil é “campeão em mortes 

por LGBTfobia”. Segundo dados do IBGE, 2018, a expectativa de vida 

de travestis e transexuais no país é de 35 anos. Além disso, pessoas 

transgênero sofrem profunda discriminação nas escolas, e por isso, 

possuem muitas dificuldades para terminar os estudos. Sem falar do fato 

de que rotineiramente são expulsas de suas famílias, vítimas da 

transfobia de que são vítimas. Sem educação formal e expulsas pelas 

famílias, a população acaba tendo que apelar à prostituição para 

sobreviver, desde a adolescência, o que torna o caso das pessoas 

transsexuais o mais dramático da sigla LGBT. 

 

Essa sobreposição de opressões redunda em um 

problema social complexo e multidimensional que necessita de atenção 

e de políticas públicas suficientes e adequadas ao enfretamento do 

problema. Precisam de mais e de melhores políticas públicas e, não, de 

redução ou retrocesso dos serviços que lhes são destinados. 

 

Além disso, é digno de nota que a cidade de São 

Paulo, sozinha, registrou 218 casos de homofobia no período 

compreendido entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019, quantidade que 

representa 39% dos casos do Estado inteiro (556 casos).12 Desta 

maneira, infere-se que existe extrema necessidade de fortalecimento da 

                                                 
12 Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/06/21/cidade-de-sao-
paulo-registra-39percent-dos-casos-de-homofobia-e-transfobia-no-
estado.ghtml?fbclid=IwAR1WT6K16tmiKHDmtKxtK8FHwn1DcblTcuv41lcGpLlDD6W7LPNdt
qsvKbk> Acesso em 06 nov. 2019; 
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política municipal de assistência e de promoção de direitos LGBT, sendo 

qualquer retração (ainda mais as injustificadas) inconcebível.   

 

c) Proibição do retrocesso social. 

 

Não se pode admitir a diminuição de uma política 

pública, como se descreveu na primeira parte desta petição, quando se 

observa, na verdade, o aumento da necessidade de defesa de direitos 

de um determinado segmento populacional. 

 

Muito embora a Constituição Federal de 1988 

reconheça os direitos sociais, inclusive a assistência social, como 

direitos fundamentais, esse direito é concretizado e efetivado por meio 

de leis, portarias e regulamentos, que podem ser alterados por 

procedimento mais simples que os de reforma constitucional.  

 

Neste sentido, surgiu a teoria da proibição do 

retrocesso social, que aponta que o grau de concretização de um direito 

fundamental faz parte do conteúdo do próprio direito e que, por isso, são 

incabíveis e inconstitucionais leis que atentam contra o grau de 

concretização de um direito social já efetivado.  

 

Como aponta Canotilho:  
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“A idéia aqui expressa também tem sido 

designada como ‘proibição de contra-revolução 

social’ ou da ‘evolução reacionária’. Com isto 

quer dizer-se que os direitos sociais e 

económicos (ex.: direito dos trabalhadores, 

direito à assistência, direito à educação), uma 

vez obtido um determinado grau de 

realização, passam a constituir, 

simultaneamente, uma garantia institucional e 

um direito subjetivo. A ‘proibição de retrocesso 

social’ nada pode fazer contra as recessões e 

crises econômicas (reversibilidade fáctica), mas o 

princípio em análise limita a reversibilidade dos 

direitos adquiridos (ex.: segurança social, 

subsídio de desemprego, prestações de saúde), 

em clara violação do princípio da protecção da 

confiança e da segurança dos cidadãos no 

âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo 

essencial da existência mínima, inerente ao 

respeito pela dignidade da pessoa humana. O 

reconhecimento desta protecção de ‘direitos 

prestacionais de propriedade’, subjetivamente 

adquiridos, constitui um limite jurídico do 

legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de 

prossecução de uma política congruente com os 
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direitos concretos e as expectativas 

subjectivamente alicerçadas. A violação do 

núcleo essencial afectado justificará a sanção de 

inconstitucionalidade relativamente a normas 

manifestamente aniquiladoras da chamada 

‘justiça social’” (grifo nosso)13  

 

Ou seja, no aspecto doutrinário, poder-se-ia dizer 

que a existência deste modelo de serviços para a população LGBT 

seria, na verdade, um direito subjetivo, que poderia ser reivindicado 

pelos potenciais usuários.  

 

No Brasil, o Ministro Ricardo Lewandowski, do 

Supremo Tribunal Federal, aponta que: “o princípio da proibição do 

retrocesso, portanto, impede que, a pretexto de superar dificuldades 

econômicas, o Estado possa, sem uma contrapartida adequada, revogar 

ou anular o núcleo essencial dos direitos conquistados pelo povo.”14  

 

No caso concreto, mera alegação de 

sobreposição de serviços não pode ensejar a junção de ambos ou o 

fechamento de qualquer um deles. Conforme já longamente 

argumentado, não são serviços iguais, não se destinam às mesmas 

                                                 
13 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 
338-339. 
14 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/PastasMinistros/RicardoLewandowski/ArtigosJornais
/1117223.pdf>. Acesso em 08 nov. 2019 

mailto:inclusaosocial@mpsp.mp.br


 

 
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

DIREITOS HUMANOS – INCLUSÃO 

SOCIAL  

 

  
 

Rua Riachuelo, 115 – 1º andar – Sala 151 – Centro  - São Paulo - SP - CEP 01007-904 – Fones: 11 3119-9260/9262/9263  
email: inclusaosocial@mpsp.mp.br 

 

pessoas e são, na verdade, complementares e de indispensável 

importância para diferentes segmentos da população LGBT do 

município de São Paulo.  

 

Além disso, a proibição do retrocesso social já foi 

enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que se indicou 

que a cláusula da reserva do possível não pode implicar retrocesso na 

concretização de direitos fundamentais:  

 

“CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - 

ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ- -

ESCOLA – [...] OBRIGAÇÃO ESTATAL DE 

RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - 

EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO 

ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO 

CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA 

REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) [...] 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 

VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL [...] A 

cláusula da reserva do possível - que não pode 

ser invocada, pelo Poder Público, com o 

propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na 

própria Constituição - encontra insuperável 

limitação na garantia constitucional do mínimo 

mailto:inclusaosocial@mpsp.mp.br


 

 
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

DIREITOS HUMANOS – INCLUSÃO 

SOCIAL  

 

  
 

Rua Riachuelo, 115 – 1º andar – Sala 151 – Centro  - São Paulo - SP - CEP 01007-904 – Fones: 11 3119-9260/9262/9263  
email: inclusaosocial@mpsp.mp.br 

 

existencial, que representa, no contexto de nosso 

ordenamento positivo, emanação direta do 

postulado da essencial dignidade da pessoa 

humana. Doutrina. Precedentes. [...] A 

PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO 

OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À 

FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO 

PODER PÚBLICO, DE DIREITOS 

PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do 

retrocesso impede, em tema de direitos 

fundamentais de caráter social, que sejam 

desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo 

cidadão ou pela formação social em que ele vive. 

- A cláusula que veda o retrocesso em matéria de 

direitos as prestações positivas do Estado (como 

o direito à educação, o direito à saúde ou o direito 

à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de 

efetivação desses direitos fundamentais 

individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis 

de concretização de tais prerrogativas, uma vez 

atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos 

ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em 

consequência desse princípio, o Estado, após 

haver reconhecido os direitos prestacionais, 

assume o dever não só de torná-los efetivos, 
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mas, também, se obriga, sob pena de 

transgressão ao texto constitucional, a 

preservá-los, abstendo-se de frustrar - 

mediante supressão total ou parcial – os 

direitos sociais já concretizados. [...] (STF, Ag. 

No RE 639.337/SP, Min. Rel. Celso de Mello, j. 

23-08- 11, grifei).” 

 

 

d) Possibilidade de o Poder Judiciário interferir em políticas 

públicas. 

  

O Poder Judiciário pode e deve interferir nos atos 

do Poder Executivo para garantir o respeito ao direito fundamental à 

assistência social e direitos humanos de pessoas LGBT.  

 

Não se há cogitar, no caso, de discricionariedade 

administrativa ou de invasão de um Poder nas competências de outro. 

Não se pugna que haja ingerência indevida, imiscuindo-se, um Poder do 

Estado nas competências de outro. O que se pleiteia é o efetivo 

exercício do poder atinente ao controle da legalidade dos atos, frente a 

evidente retrocesso social que haverá em caso de fechamento ou 

unificação dos serviços. 

 

Conforme salienta Octahydes Ballan Júnior: 
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“o quadro constitucional hoje vigente impõe uma 

alteração no pensamento acerca da possibilidade 

de controle jurisdicional da Administração 

Pública, afinal, temos um Poder Judiciário 

efetivamente separado dos demais Poderes, 

constituído de forma perene e com corpo próprio, 

que não mais se limita a ser ‘boca da lei’, não 

podendo por isso mesmo, apresentar-se como 

aquela antiga função julgadora, menor, 

subalterna, subserviente e ‘abrandada’ para 

‘grandes’ e ‘nobres’, constituída por juízes 

‘inanimados.’”15  

 

Assim, não obstante o Poder Judiciário não tenha 

a missão precípua de elaborar políticas públicas, assume ele o poder-

dever de assegurar que não haja retrocesso nas políticas já adotadas. 

 

Além disso, não há de se falar em reserva do 

possível quando o propósito é a garantia de direitos essenciais ao 

exercício básico da cidadania para pessoas LGBT em situação de 

extrema vulnerabilidade.  

 

                                                 
15 BALLAN JUNIOR, Octahydes. Controle Jurisdicional da Discricionariedade Administrativa: 
Limites ao poder de decisão do administrador visando a implementação de direitos 
fundamentais sociais. 1.ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2017, p 104. 
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Julgado do Supremo Tribunal Federal 

(Repercussão Geral) que atesta a legítima atuação do Poder Judiciário 

para interferir em política pública (no caso concreto adaptação de 

presídio) e refuta o princípio da reserva do possível foi assim redigido: 

 

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE 

CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE 

SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO 

DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE 

URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E 

DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA 

RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. 

DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS 

CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS 

NORMAS PROGRAMÁTICAS. 

INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM 

EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE 

IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE 

MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA 

PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA 

PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, 

ADEMAIS, DO POSTULADO DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 
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MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO 

TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à 

Administração Pública obrigação de fazer, 

consistente na promoção de medidas ou na 

execução de obras emergenciais em 

estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da 

dignidade da pessoa humana que legitima a 

intervenção judicial. III - Sentença reformada 

que, de forma correta, buscava assegurar o 

respeito à integridade física e moral dos detentos, 

em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição 

Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à 

sentença de primeiro grau o argumento da 

reserva do possível ou princípio da separação 

dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.16 

 

VIII. DA ANTECIPACÃO DE TUTELA. 

 

O Código de Processo previu no art. 300 que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.  

 

                                                 
16 RE 59258; RS – Rio Grande do Sul, julgamento em 13/08/2015, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
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No caso concreto, é necessário que se impeça a 

unificação dos serviços, já que as propostas que estão sendo 

apresentadas podem causar prejuízo imediato à população atendida.  

 

Além disso, é indispensável que haja preservação 

dos orçamentos do Centro de Referência da Diversidade e do Centro de 

Cidadania LGBT (Centro) para que se garanta o funcionamento destes 

dois serviços para o ano de 2020. 

 

Ressalta-se que a eventual preservação dos 

orçamentos, enquanto não se tem certeza da viabilidade da junção dos 

serviços, não causa qualquer prejuízo e serve, apenas, para garantir 

que ambos equipamentos funcionem no ano que vem, caso se conclua 

que não se pode fazer a junção de ambos, em atenção ao princípio da 

proibição do retrocesso social.  

 

Assim, de rigor a concessão de tutela antecipada, 

para condenar a Municipalidade à obrigação de manter o regular 

funcionamento do Centro de Referência da Diversidade – CRD, 

preservando sua tipificação como parte da política de assistência social 

do município, como de Proteção Especial de Média Complexidade 

(Portaria 46/SMADS/2010 e Resolução 747/13/COMAS), sua vinculação 

à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – 

SMADS, e, principalmente, a dotação orçamentária (nº 

93.10.08.422.3023.8402.3.3.50.39.00.00 PMSP/SMADS), referida no 
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termo de Colaboração nº 230/SMADS/2019, celebrado entre a Prefeitura 

da Cidade de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Assistência 

e Desenvolvimento Social – SMADS, e o Grupo pela Valorização, 

Integração e Dignidade do Doente de AIDS de São Paulo – Pela Vidda, 

com validade de 02/07/2019 a 01/07/2024. 

 

Para o descumprimento injustificado de tais 

obrigações, requer-se seja fixada multa diária em valor não inferior a 

R$10.000,00 (dez mil reais), destinada a recolhimento ao Fundo 

Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados de que tratam as 

Leis Federal 7.347/85, Lei Estadual n 13.555/09, CNPJ 

13.848.187/0001-20, Banco do Brasil (001), agência 1897-X, conta 

corrente n 8.918-4. 

  

    No mais, observa-se que não existe perigo de 

irreversibilidade da tutela (CPC, art. 300, §3º), uma vez que a qualquer 

momento pode ser revogada a liminar, permitindo-se o fechamento do 

serviço, que terá, de todo modo, seu orçamento preservado.  

 

IV. DOS PEDIDOS. 

 

    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: 
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a-) seja determinada a citação e intimação pessoal da ré, na 

pessoa do Senhor Procurador-Geral do Município, no endereço acima 

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

termos dos artigos 250, inciso II, e 344, ambos do Código de Processo 

Civil, apresente, querendo, resposta aos pedidos ora deduzidos, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 335 do mesmo 

Código; e seja, na mesma oportunidade e pelo mesmo mandado, 

também intimado da antecipação da tutela a ser concedida; 

 

  b-) seja confirmada a liminar requerida, para condenar a 

Municipalidade a manter o regular funcionamento do Centro de 

Referência da Diversidade – CRD, preservando sua tipificação como 

parte da política de assistência social do município, como de Proteção 

Especial de Média Complexidade (Portaria 46/SMADS/2010 e 

Resolução 747/13/COMAS), sua vinculação à Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, e, principalmente, a 

dotação orçamentária (nº 93.10.08.422.3023.8402.3.3.50.39.00.00 

PMSP/SMADS), referida no termo de Colaboração nº 230/SMADS/2019, 

celebrado entre a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – 

SMADS, e o Grupo pela Valorização, Integração e Dignidade do Doente 

de AIDS de São Paulo – Pela Vidda, com validade de 02/07/2019 a 

01/07/2024. 
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c-) seja a Municipalidade, através da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania condenada a elaborar, em prazo razoável 

e não superior a 06 meses, a tipificação dos serviços que atualmente 

vem sendo prestados pelos Centros de Cidadania LGBTI, garantindo a 

permanência de um Centro de Cidadania LGBTI na região Central, e, no 

mínimo, a continuidade, em quantidade e qualidade, dos mesmos 

serviços que vinham sendo prestados pelo  CCLGTTI Luiz Carlos Ruas,  

com reserva de dotação orçamentária, suficiente e adequada para tanto.  

 

d-) seja fixada multa diária em valor não inferior a R$10.000,00 

(dez mil reais) para o descumprimento de qualquer das obrigações. 

 

   Requer-se mais: 

 

a-) dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros 

encargos, desde logo, em face do artigo 18 da Lei n 7347/85 e do art. 87 

da Lei n 8.078/90; 

 

b-) a produção de todas as provas admitidas em direitos, 

notadamente documentos, perícias e inspeções judiciais, depoimentos 

pessoais, oitiva de testemunhas e outras; 

 

c-) sejam as intimações do autor feitas pessoalmente, mediante 

promoção de vista eletrônica dos autos à Promotoria de Justiça de 

Direitos Humanos da Capital, Área de Inclusão Social, situada na Rua 
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Riachuelo, 115, 1º andar, sala 151, Centro, nesta Capital, em razão do 

disposto nos artigos 180 e 183, parágrafo 1º, do Código de Processo 

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

26.11.93 (Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo). 

      

   Acompanham esta petição inicial os documentos 

anexos ora digitalizados, integrantes dos Procedimentos Administrativos 

de Fiscalização n 63.0725.0000854/2019-3 e nº 63.0725.0000640/2019-

5.  

   Atribui-se à causa, para fins de alçada, o valor de 

R$100.00,00 (cem mil reais). 

 

São Paulo, 11 de novembro de 2019. 

 

 

Anna Trotta Yaryd 

1ª Promotora de Justiça de Direitos Humanos  

 

Eduardo Ferreira Valério 

2º Promotor de Justiça de Direitos Humanos 

 

Lucas Martins Bergamini 

Analista Jurídico do Ministério Público 
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