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1. Resumo 
 

  O presente artigo exporará a analise realizada quanto a violencia 

policial, em especial contra as pessoas em situação de rua. Primeiramente, 

necessário fora estabelecer a organização e formação do Estado brasileiro e os 

direitos fundamentias, principalmente em relação ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. Após, analisou-se a estruturação do Órgão da Policia Militar para 

compreender os motivos que geram a violência policial e a improbidade 

administrativa em fiscalizar tais ações sem a devida punibilidade. Com isso, foi 

possível analisar os direitos das pessoas em situação de rua que diaramente são 

violados e o crescente indice de violencia cometida pelos agentes do Estado frente à 

essa população. 

 

2. Introdução 
 

  Os casos de violência contra a população de rua vêm sendo noticiados 

com mais frequentes nos meios de comunicação. As violações à dignidade dos 

moradores de rua são constantes, sejam elas agressões físicas e morais. Direitos 

inerentes ao ser humano, garantidos na Constituição Federal vigente são ignorados 

diariamente, como liberdade, igualdade, segurança, educação, saúde, alimentação, 

trabalho, moradia e lazer. Além de todos os direitos não garantidos a estas pessoas, 

ainda sofrem violência física, sendo esta praticada pelo próprio Estado, por meio de 

seus agentes policiais, o que será a seguir explanado. 

 

3. Objetivos 

 

  Análise da tutela jurídica sobre as pessoas em situação de rua diante 

da violência policial, os direitos violados desta população diante da atuação coativa 

do Estado, e a relação entre a atuação estatal e seu dever de cumprimento do 

direito à segurança e os outros direitos inerentes a tal população. 

 

4. Metodologia 

 

  Utilizou-se do método indutivo, revisão bibliográfica e participações em 

campo para a experiência da realidade analisada. 



5. Desenvolvimento 

 

 Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, diversos países 

adotaram o princípio da dignidade da pessoa humana em suas Constituições como 

a mais importante garantia individual. 

 As adoções de garantias individuais nas constituições efetivaram o estado 

democrático de direito, que é situação jurídica na qual obriga qualquer Estado, por 

meio de lei, a garantir direitos humanos e fundamentais, através do estabelecimento 

de uma proteção jurídica. 

 No Brasil, a positivação das garantias individuais iniciou-se sua trajetória 

desde a primeira Constituição, ainda que diante de diversas modificações 

enfrentadas ao decorrer das mudanças políticas, como, por exemplo, a Ditadura 

Militar. 

 O regime miliar foi instaurado em 1964 quando as Forças Armadas 

derrubaram o governo e tomaram o poder, aniquilando o princípio da dignidade da 

pessoa humana com a criação de leis e atos institucionais visando não só a garantia 

da ordem, mas a proteção do Estado contra a subversão de ideologias contrárias. 

 Eis que aqui, surge a formação estrutural das polícias militares atuais, tendo 

em vista que os grupos de policiamento civil que antes tinham como objetivo a 

segurança dos prédios públicos, passaram a ter como objetivo função ostensiva e a 

preservação da ordem pública. 

 Entretanto, após as violações cometidas durante a Ditadura, a pressão das 

massas por mudanças ocorreu de forma mais intensa e a partir de 1984 o desejo de 

concretização por direitos individuais foi forte o suficiente para o início do 

procedimento de redemocratização do Brasil. 

 Com a promulgação da Constituição de 1988, mais conhecida como 

“constituição cidadã”, iniciou-se a valorização das garantias individuais e a 

constitucionalização dos direitos fundamentais, sociais, políticos e culturais do povo 

brasileiro, bem como estabeleceu os princípios fundamentais. 

 Entretanto, o Estado Democrático só pode ser firmado com o princípio da 

legalidade, que consiste na observância das leis. Quanto ao tema posiciona-se Hely 

Lopes Meirelles: 

 



 “A legalidade como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa 
que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito 
aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se 
pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.   

 

 Por meio da legalidade, os limites dispostos na Lei Fundamental delimitam a 

atuação estatal em observância ao interesse público, bem como obrigam o Estado a 

administrar em consonância aos princípios da dignidade da pessoa humana, 

segurança, soberania, supremacia do interesse público, os quais se tornaram 

instrumentos de proteção do indivíduo frente ao Estado. 

 Desse modo, ao erigir a dignidade da pessoa humana como uma ordem de 

valor na vida comunitária, limite e tarefa de todos (Estado, comunidade e indivíduo) 

na arquitetura constitucional, nosso constituinte impôs como fundamento de nosso 

ordenamento o próprio Homem; em sua proteção e promoção. 

 Disciplina Ingo Sarlet que toda atividade estatal e seus órgãos estão 

vinculados ao princípio da dignidade da pessoa humana, atribuindo-lhes, um dever 

de respeito e proteção, que se demonstra quanto ao Estado na obrigação de abster-

se de influências na esfera individual que sejam contra a dignidade e quanto ao 

dever de assegurá-la contra agressões por parte de terceiros. 

 Entretanto, no atual cenário nacional, a dignidade da pessoa humana é 

esquecida e violada constantemente, não só por particulares, mas também pelo 

próprio Estado, autorizado, pois detêm para si o monopólio da coação estatal, sendo 

este o único capaz de produzir normas válidas que vinculem toda a sociedade. 

 Ocorre que, atualmente o estado vem extrapolando os limites estabelecidos 

na ordem jurídica para o exercício do poder, ou seja, usando de forma equivocada o 

permitido em lei e não garantido a segurança da nação. 

 A segurança é o ato de garantir proteção a alguém ou algum bem, tornando 

assim livres de perigo. Nesse sentido, entende-se que é um serviço prestado pelo 

Estado que deve garantir a proteção da integridade física de todos. Nas palavras de 

José Afonso de Souza: 

“Na teoria jurídica a palavra segurança assume o sentido geral de garantia, 

proteção, estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, 

dependente do adjetivo que a qualifica. [...] Segurança Social significa a 

previsão de vários meios que garantam aos indivíduos e suas famílias 

condições sociais dignas; tais meios se revelam basicamente como 

conjunto de direitos sociais.” 



 Ao mesmo tempo a segurança é um direito social, como previsto no artigo 6° 

da Constituição Federal: 

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.” 

 

 Diante disso, nossa Carta Constitucional determina em seu artigo 144 ser a 

segurança pública um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo 

exercida para preservação da ordem pública e para a garantia dos direitos 

fundamentais, por meio dos órgãos listados nos incisos, em especial as polícias 

militares e corpos de bombeiros militares (inciso V). 

 No Brasil, em 1996, iniciou-se o Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH), sendo o primeiro programa com esta área de proteção na América Latina, 

promovendo diversas realizações e mudanças significativas no cenário nacional. 

 Em 1997 foi criado a Secretaria Nacional de Direitos Humanos para monitorar 

o PNDH, iniciando um árduo trabalho de proteção dos direitos humanos em conjunto 

com outros programas e ações governamentais. 

 Entretanto, a segurança e a garantia de proteção dos direitos humanos 

dependem da eficácia dos agentes competentes, ou seja, da eficácia da polícia, do 

funcionamento do Judiciário e das políticas públicas. 

 Um dos grandes e atuais problemas da segurança pública no Brasil é a 

despreparação da Polícia Militar, que atua diretamente na sociedade e tem 

competência legal para garantir a segurança dos cidadãos e do Estado. 

 A repercussão do despreparo da polícia militar no Brasil é evidente, razão 

pela qual a Organizações das Nações Unidas (ONU) opinou pela extinção do Órgão 

após estudos e pesquisas que comprovam que o número de mortes causadas por 

policiais militares vem aumentando gradativamente  e revelam que em São Paulo 

houve, em 2009, 543 mortes registradas como casos de "resistência" a prisões, 

contra 401, em 2007. 

 A polícia militar é órgão tradicional do Estado, dedicado à aplicação da lei e 

ao controle da ordem pública. Ela é uma polícia administrativa e preventiva, sendo 

de sua obrigação realizar o policiamento das cidades, intervir em desordens, 



manifestações e afins e, está regida no estado de São Paulo, pela Lei 

Complementar nº 207 de 1979. 

 Suas origens existem desde o período colonial, porém suas características 

atuais tiveram maiores influencia durante a ditadura militar, onde era dever da 

Polícia (como por exemplo, a ROTA) realizar o policiamento ostensivo durante o 

período de repressão. 

 Em 1969 o Presidente da República, usando das atribuições conferidas pelo 

Ato Institucional nº 5 promulgou o Decreto-Lei 667 com proposito de reorganizar as 

Polícias Militares, passando a ter como objetivo destruir o inimigo, ou seja, combater 

o lado oposto. 

 Reflexo disso está nos dados do Banco de Dados da Imprensa da NEV/USP 

– CEPID onde indicam que entre os anos de 1980 a 2010 foram 17.432 vítimas 

(fatais, feridas, outras) da violência policial apenas no Estado de São Paulo.  

 Ainda, de acordo com o último relatório publicado no portal do Observatório 

de Violências Policiais do estado de São Paulo em 2010 foram atendidas 102 

ocorrências de violência cometidas por agentes do Estado e registrados 120 mortes 

cometidas por aqueles. 

 Atualmente casos de violência cometidos por policiais são registrados como 

“resistência à prisão seguida de morte”, motivo pelo qual dificulta a averiguação dos 

casos onde houve uso da força excessiva, dessa forma, faz-se necessário à 

elaboração de medidas que monitorem e penalizem os agentes pelos excessos 

cometidos. 

 Nesse sentido, Luís Antônio Francisco de Souza entende que, os primeiros 

passos são o monitoramento e coleta de informações permanentemente das 

práticas militares no dia a dia, para que assim fosse possível punir os agentes pelas 

práticas excessivas de forma correta e coerente e, diminuir o número de letalidade 

causado por policiais e por práticas policiais. 

 No Brasil, atualmente, em grande parte, o uso da força tem sido excessiva, 

motivo pelo qual surgiu a teoria da desmilitarização da policia, que consiste na 

mudança, constitucional, na forma de atuação das polícias militares e civis, tendo 

em vista que constituam um único grupo policial, e que todo ele tenha uma formação 

civil. 

 Nas palavras de Tulio Vianna, em aula pública ministrada no vão do Masp: 



“A polícia não pode ser concebida para aniquilar o inimigo. O cidadão que 

está andando na rua, que está se manifestando, ou mesmo o cidadão que 

eventualmente está cometendo um crime, não é um inimigo. É um cidadão 

que tem direitos e esses direitos tem de ser respeitados”  

 

 A ideia da desmilitarização da polícia tornou-se a Proposta de Emenda 

Constitucional 51 (PEC 51), que visa à remodelação completa da estrutura de 

segurança pública, como por exemplo, a desmilitarização da Polícia Militar (PM). 

 Infelizmente, algumas dessas práticas abusivas são cometidas contra as 

pessoas em situação de rua. 

 Conceitua-se morador de rua como sujeito apagado do restante da sociedade 

e receptor de estigmas criados por ela própria. Exposto à miséria, é evidente que 

seus direitos não são assegurados pelas instituições que têm este objetivo.  

 No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome adotou 

a seguinte definição:  

 

“Grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua condição de 

pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e 

pela falta de moradia convencional regular. São pessoas compelidas a 

habitar logradouros públicos (ruas, praças, cemitérios, etc.), áreas 

degradadas (galpões e prédios abandonados, ruínas, etc.) e, 

ocasionalmente, utilizar abrigos e albergues para pernoitar.”  

 

 Diversos são os motivos para que estas pessoas cheguem às ruas, quais 

sejam: inexistência de trabalho e renda, mudanças institucionais ou econômicas de 

forte impacto social, ausência de moradia, alcoolismo, drogadição, rompimentos dos 

vínculos familiares, doenças mentais, etc.  

 A cada dia, as mídias divulgam casos de violência contra esta população, 

como a morte do 32º morador de rua na cidade de Maceió.  

 Não só violência física, mas também moral, como a declaração de um 

Parlamentar que diz que mendigo não tem o mesmo direito do cidadão. 

 As violações, físicas e morais, mencionadas afetam diretamente a sua 

dignidade e os seus direitos fundamentais, sendo esses  direitos como a 

liberdade, segurança, alimentação, integridade física, saúde, lazer e propriedade 



expressos explicitamente no artigo 5ª da Constituição Federal que não fazem parte 

do cotidiano desta população. 

 Conforme já mencionado, parte de casos de violações cometidas contra as 

pessoas em situação de rua são praticados por agentes estatais, no uso excessivo 

da força. 

 Práticas abusivas são cometidas pelos policiais como a agressão física, a 

destruição de pertences pessoais e o “giro”, que é a prática de transportar o morador 

de rua para longe do local onde costumava ficar, criando obstáculos para que este 

volte a ocupar o local anterior. Devido à distância de locais e ausência de recursos 

para se transportar de volta, gera a estas pessoas o prejuízo quanto aos meios de 

sobrevivência que criaram em sua localidade anterior. 

 O principal argumento político para justificar tais atos é a higienização dos 

locais públicos. 

 A higienização social não é recente. Nas décadas de 70 e 80 a política de 

higienização era comum na cidade de São Paulo. Na década de 90 esses ritos 

desumanos invadiram o Distrito Federal, Vitória e suas cidades vizinhas.  

 Com o surto econômico e a ascensão de classes sociais a partir do século 

XXI, houve significativo aumento na prática da higienização e da mortalidade da 

população de rua. 

 Em São Paulo a Ouvidoria Comunitária da População de Rua recebe 

frequentemente denuncias dos moradores em relação às agressões físicas e verbais 

cometidas pelos policiais e pela guarda municipal em São Paulo, como se vê no 

boletim I da Ouvidoria Comunitária, de Junho de 2011.  

 Os motivos para a higienização são diversos, alguns dos crimes são 

encomendados por comerciantes descontentes da permanência constante dos 

moradores ao redor dos estabelecimentos, por burgueses em atos de diversão ou 

pelos policiais na suposta prevenção e defesa social eliminando “delinquentes” ou 

“drogados” das ruas.  

 Nesse sentido, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio 

de Janeiro realizou um estudo para traçar um perfil das pessoas em situação de rua. 

A pesquisa demonstrou que somente 13% dos moradores de rua são analfabetos, 

65% não bebem e 62% não usam drogas.  

 Contudo, práticas abusivas insistem em ocorrer, e não só no Estado de São 

Paulo, mas em todo o território nacional, como o caso de julho de 2013 onde a 



Assembleia Popular Horizontal (APH) em Belo Horizonte (MG) publicou uma nota à 

população , com objetivo de compartilhar os fatos presenciados onde sustentam que 

foram: surpreendidos por policiais ateando fogo nos pertences de moradores de rua 

que ali vivem, bem como publicam relato dos moradores de rua na situação: 

 Ainda no Estado de Minas Gerais, policiais militares admitiram a medida para 

retirar os moradores de rua durante a Copa, conforme explicou o porta-voz da 

Política Militar mineira, major Gilmar Luciano: 

 

“Se a permanência não for permitida, ele [pessoa em situação de rua] será 

convidado a se retirar nos limites que a lei determina. Se ele se recusar com 

força, a PM usará da força proporcional, conveniente, oportuna e necessária 

para restabelecer a lei.”  

 

  Fatos controversos com a legislação pátria, que garante que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, nos termos do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

  Fato é que além dessas, outras violações são cometidas pelos policiais 

militares diariamente na sociedade brasileira e violam o princípio da dignidade da 

pessoa humana das pessoas em situação de rua. Contudo, pelo fato de serem 

considerados indigentes e não cidadãos e pela ausência de cumprimento da lei, 

padecem desses abusos ilegais e inaceitáveis. 

 

6. Resultados 

 

  Durante a elaboração e analise do presente artigo é possível notar um 

crescimento na taxa de vítimas da violência policial, sendo eles pessoas em situação 

de rua ou não. Como se pode verificar, não há procedimento para averiguação do 

uso excessivo da força nas ações policiais o que gerará ainda mais aumento na taxa 

de ocorrencias cometidas por agentes do Estado. 

 
7. Considerações Finais 

 
  Com isso, conclui-se que as pessoas em situação de rua são 

diariamente vítimas de um problema social que urgentemente precisa ser 

solucionado. Não é possível que em um país democrático com total permita tantas 



violações a dignidade da pessoa, em especial da população em situação de rua. 

Fato é que, esse problema social afeta toda a comunidade e, fatalmente, os mais 

fracos são levados ao ponto mais indigno da vida humana, qual seja a vida nas ruas. 

É imprescindível que o Estado tome providências para garantir, ao menos, meios de 

sobrevivência à população de rua, por meio de políticas públicas garanta aos 

moradores de rua, ao menos, uma vida digna. Não é muito que se cobra do Estado, 

é o mínimo para a existência do ser humano. A carta Constitucional, como vimos, 

garante a liberdade, igualdade, segurança, educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia e lazer a todos sem distinção. O que se observa é a falta de tolerância e a 

ausência de interesse público em promover oportunidades para essas pessoas. 

Outrossim, além de todas as violações aos direitos elencados, ainda padecem à 

violência física por meio de atos de civis e policiais. Contudo, é repulsivo aceitar que, 

um órgão criado para assegurar os direitos e garantir a segurança do povo, cometa 

crimes contra os próprios cidadãos. Mendigo é cidadão, sim. Continuarmos 

patrocinando uma polícia que não protege os direitos dos cidadãos e sim os 

massacra, não é forma de preservar a Constituição e o Estado democrático de 

Direito. Imprencidível que sejam levados aos Órgãos públicos os atos de violência 

registrados, para que os agentes estatais sejam punidos pelo excesso do uso da 

força. 
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