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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – ESTADO DE SÃO 

PAULO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL NO 

ESTADO DE SÃO PAULO – ADPESP – entidade civil de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 

62.639.711/0001-68, com endereço na Avenida Ipiranga, 919 - 11º Andar - Centro, São 

Paulo/SP, CEP 01039-902, e-mail: adpesp@adpesp.com.br representada, conforme 

estatuto social, ata de eleição e procuração em anexos (doc. 1 a 3), por seu presidente 

Dr. GUSTAVO MESQUITA GALVÃO BUENO, brasileiro, Delegado de Polícia do 

Estado de São Paulo, portador do RG nº 33.383.511-6, inscrito no CPF nº 222.411.858-

92, e-mail: gustavo.mesquita@adpesp.com.br, por meio de seus advogados, que ao 

final subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor o 

presente  

 

AÇÃO PELO RITO COMUM com PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA na modalidade URGÊNCIA 
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em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, 

representada judicialmente pela Procuradoria Geral do Estado, com endereço na 

Avenida Rangel Pestana, 300 – Sé – São Paulo/SP, CEP 01017-911, pelos fatos e 

fundamentos abaixo descritos. 

 

 

1. DA LEGITIMIDADE DA ADPESP PARA FIGURAR NO POLO ATIVO 

DA PRESENTE AÇÃO 

 

 

Trata-se a ADPESP de entidade representativa de classe, fundada 

em 22 de novembro de 1949. Seus filiados são Delegados de Polícia Civil de âmbito 

estadual, ativos e inativos, tendo como normas reguladoras a Constituição Federal e o 

Código Civil.  

 

A autora, na qualidade de representante da categoria dos Delegados 

de Polícia Civil, conforme dispõe seu Estatuto Social e demais atos constitutivos, possui 

legitimidade para propor a presente demanda com o fito de resguardar os direitos da 

categoria que representa, cujo desígnio é de promover a defesa das prerrogativas, 

direitos e interesses da classe e a mútua assistência aos Delegados de Polícia do Estado 

de São Paulo. 

 

Assim a entidade-autora, nos termos do estabelecido em seu 

estatuto social, é entidade legalmente constituída para defender direito líquido e certo 

de seus associados, diga-se, Delegados de Polícia, conforme dispõe o artigo 3º, incisos 

II e X e 31, inciso III do Estatuto Social: 

 

“Art. 3º. São finalidades da “ADPESP”: 

 

[...] 

II - representar, assistir e defender os interesses e a reputação da 

classe perante as pessoas de direito público ou privado, autoridades, 
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autarquias, por meio da adoção de medidas e ações em 

procedimentos administrativos, judiciais ou extrajudiciais;  

[...] 

X - promover assistência jurídica à categoria em ações coletivas, na 

qualidade de substituto processual nos interesses individuais 

homogêneos como expressão de direitos coletivos lato sensu.” 

 

“art. 31. Ao Presidente compete: 

[...]  

III – representar a “ADPESP” em Juízo e em todas as suas relações 

com terceiros.” 

 

Da mesma forma, este direito segue resguardado pelo artigo 5º, XXI, 

da Constituição Federal, tem legitimidade “ad causam” para, em substituição 

processual, defender em Juízo direitos de seus associados: 

 

“Artigo 5º: (...)  

XXI - as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 

judicialmente ou extrajudicialmente”. (g.n) 

 

 

Por fim, a legitimação é cristalina, sendo certo que a Associação-

autora cumpre os requisitos concomitantes exigidos para a propositura da presente. 

Esse é o entendimento na majoritária posição da jurisprudência, conforme se 

depreende do precedente a seguir:  

 

“CONTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AUTORIZAÇÃO ESPRESSA: 

DESNECESSIDADE. OBJETOO A SER PROTEGIDO PELA 

SEGURANÇA COLETIVA. A CF.., art. 5°, LXX, b. MANDADO DE 

http://www.gregoricapano.com.br/


 

Alameda Campinas, 433 – 10º Andar – Jardim Paulista – CEP 01404-901 – São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3799-5050 (11) 3333-2326 Fax: (11) 3262-1730 – www.capano.adv.br  

SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE - NÃO CABIMENTO. 

Súmula 266-STF. 

I.- A legitimação das organizações sindicais, entidades de 

classe ou associação, para a segurança coletiva, é 

extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição 

processual. CF, art. 5°, LXX. (d.n.) 

II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização 

expressa aludida no inc. XXI do art. 5°, CF, que contempla hipótese 

de representação.  

III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito 

dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins 

próprios da entidade do writ, exigindo-se, entretanto, que o esteja 

compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não 

se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. IV. - Não 

cabe mandado de segurança, individual ou coletivo, contra lei em 

tese (Súmula 266-STF), dado que a lei e, de resto, qualquer ato 

normativo, em sentido material, ostenta características de 

generalidade, impessoalidade e abstração, não tendo, portanto, 

operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, 

da expedição de ato administrativo. IV. Mandado de segurança não 

conhecido. STF – Pleno – MS N° 22.132/RJ - Rel. Min Carlos 

Velloso, DJ de 18.11.96, p. 39.” 

 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE. 1. 

Segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de 

Justiça, o ente sindical tem legitimidade para defender em juízo os 

direitos da categoria mediante substituição processual, seja em ação 

ordinária, seja em demandas coletivas. 2. Agravo regimental 

improvido (STJ – Sexta Turma – AgRg no Ag 1258779-RS, Rel. 

Min. Sebastião Reis, j. 20/09/2012). 
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Em reforço: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. 

SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DO STF.  

I - Este Eg. Tribunal, por meio da jurisprudência da Corte Especial, 

já consolidou o entendimento no sentido de que a legitimidade 

extraordinária conferida pela Constituição da República aos 

Sindicatos, para defesa em juízo ou fora dele dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais, independentemente de 

autorização expressa do associado, se estende à liquidação ou 

execução da decisão judicial, hipótese em que deverá 

particularizar a situação jurídica de cada qual dos substituídos 

(EREsp nº 941.108/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 

de 08/02/2010). 

II - Entendimento também emanado pelo eg. Supremo Tribunal 

Federal:  RE nºs 193.503/SP e 210.029/RS.  

III - Embargos de divergência improvidos. 

(EREsp n. 1.103.434/RS, Ministro Francisco Falcão, Corte 

Especial, DJe 29/8/2011 – grifo nosso) 

 

 

Ainda, desnecessária a expressa e específica autorização de cada um 

dos integrantes da ADPESP, visto que a abrangência do direito aqui perseguido é 

suficiente para assumir a condição de interesse coletivo e se “estende à liquidação ou 

execução da decisão judicial, hipótese em que deverá particularizar a situação 

jurídica de cada qual dos substituídos.” 

 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 5.215/SP AgRg, 

Relator Ministro Carlos Britto, j. 15.04.2009, com relação às ações em geral, assim 

interpretou as normas constitucionais aplicáveis à legitimação em caso de ação coletiva:  
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1) Com relação às ações em geral: 

1. se no polo ativo figurar sindicato, está-se diante de típica 

substituição processual, sendo despiciendas as 

autorizações individuais para a propositura da demanda, 

nos termos do art. 8º, inciso III.” 

 

Diante do exposto, resta claro que na demanda em quadra é dado a 

ADPESP exercer o papel de substituto processual, visto que “tem legitimidade para 

defender judicialmente interesses coletivos de todo seu quadro associativo, seja na 

fase de conhecimento ou na execução do julgado, sendo dispensável a juntada da 

relação nominal dos filiados e de autorização expressa.” (AgRg no Resp 925.782/RS, 

Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 02/05/2011).  

 

Ainda neste mesmo tópico, com vistas reforçar sua legitimidade 

processual, requer-se desde já a devida autorização para juntada posterior de ata de 

Assembleia Geral Extraordinária – AGE, a ser realizada oportunamente pela 

ADPESP, tão logo seja normalizada a rotina de trabalho e superada esta grave crise de 

saúde pública de abrangência mundial, gerada pela pandemia do COVID-19, 

confirmando, portanto, os poderes já assegurados em Estatuto Social para representar 

seu quadro associativo na presente ação judicial, ratificando a decisão de propositura.  

 

 

2. DOS FATOS 

 

Conforme preliminarmente narrado, trata-se a autora de entidade 

associativa representativa da categoria dos Delegados de Polícia Civil no Estado de São 

Paulo, conforme verifica-se no estatuto em anexo, e que irresignada, requer a 

necessária tutela jurisdicional, através da presente medida. 

 

Chegou ao conhecimento desta Entidade Associativa que, em razão 

da pandemia que vivemos, o Governo do Estado de São Paulo iniciou política pública 
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de curtíssimo prazo, visando operacionalizar a testagem ampla de policiais militares e 

seus familiares para detectar a presença precoce do novo corona vírus. Neste sentido, 

notícia de ontem, dia 11/05/2020, no site R71: 

 

PMs serão os primeiros a passar por testes 

de covid-19 em São Paulo 

Expectativa é que 35 mil servidores da corporação sejam testados. 

Segunda fase de aplicação incluirá familiares dos servidores, além de policiais civis 

 

SÃO PAULO 

Do R7 

 11/05/2020 - 13h42 (Atualizado em 11/05/2020 - 13h58) 

 

Servidores da PM passarão por teste de covid-19 

 

Servidores da Polícia Militar serão os primeiros a passarem por 

testes rápidos de covid-19 no estado de São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (11) 

o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, coordenador dos testes no estado. 

 

De acordo com Covas, a fase de testagem rápida começou na na 

semana passada, e a PM será primeiro grande contingente a ser testado. A previsão 

é que 35 mil servidores passem pelo teste. A segunda fase do plano testará familiares 

de PMS e integrantes da Polícia Civil e dos bombeiros. 

 

No final de abril, o estado recebeu 300 mil testes rápidos, enviados 

pelo Ministério da Saúde, e comprou mais 500 mil para fazer exames em 130 mil 

funcionários da segurança pública, em profissionais de saúde, detentos, internos da 

Fundação Casa, idosos em asilos e doadores de sangue. 

 
1 Acesso em 12 de maio de 2020, em: https://noticias.r7.com/sao-paulo/pms-serao-os-primeiros-a-passar-por-

testes-de-covid-19-em-sao-paulo-11052020  
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A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que a 

realização do maior número possível de testes seja um dos pilares das políticas de 

enfrentamento da pandemia de covid-19. 

  

Como Vossa Excelência bem sabe, estamos a viver contexto social 

bastante complexo, razão pela qual esta Entidade-autora preocupa-se por demais com 

a exposição cotidiana dos profissionais da Polícia Civil ao risco do contágio pelo 

COVID19. 

 

No plano fático, de se considerar que a categoria dos Policiais Civis 

está, desde o início, na linha de frente do combate à pandemia. 

 

Com efeito, ao lado dos profissionais da Saúde (cujo mister é por 

óbvio fundamental neste triste período), os profissionais da Segurança certamente são, 

ombreados com tais heróis, também essenciais para evitar o esgarçamento de nosso 

tecido social. 

 

Deste modo, acreditamos que a ampla testagem dos trabalhadores 

da Polícia Civil, visando detectar até mesmo de maneira precoce o preocupante 

adoecimento assintomático, é medida de rigor, sendo certo que, segundo pensamos, 

deve haver política pública premente, visando viabilizar e operacionalizar tal testagem 

em lapso temporal curto, PARA TODOS OS INTEGRANTES DA SECRETARIA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEM DISTINÇÃO! 

 

Neste contexto, acreditamos que a testagem ampla e breve de todos 

os profissionais da Segurança, SEM DISTINÇÃO, é medida de rigor, já que, como é 

senso comum, a COVID19 por vezes demora a se manifestar o que, de per si, pode 

possibilitar amplo contágio de companheiros de trabalho e seus respetivos familiares. 

 

De se considerar que, após a coletiva de imprensa realizada pelo 
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Governo do Estado nesta última segunda-feira (11), o representante do Estado -  

presidente do Instituto Butantã e coordenador do Comitê de Saúde para o Covis-19 -  

Dimas Covas, informou que 35 mil policiais militares serão primeiro testados para o 

novo coronavírus em um primeiro momento. Ainda de acordo com a fala do 

representante estatal, somente em uma segunda fase – ainda 

sem data definida – é que demais profissionais da 

segurança pública, como os policiais civis, seriam 

testados. De se notar que, inclusive, a operacionalização de tal política, na esfera 

da Polícia Militar, já começou, conforme se denota do ato de Comando que ora se junta 

a esta peça vestibular (doc. 4). 

 

Com efeito, a nós nos parece absolutamente desarrazoado, por parte 

do Estado, realizar tal tratamento dicotômico. Pensamos, no caso em apreço, 

exatamente porquanto as funções policiais possuem a mesmíssima natureza, quer seja 

na Polícia Militar, quer seja na Polícia Civil, que o tratamento igualitário e isonômico 

para todos os profissionais da segurança pública é medida que se impõe.  

 

Isto porquanto, salientamos, todos os profissionais da Segurança, 

da mesma maneira, continuam exercendo suas funções normalmente durante a 

pandemia, não havendo motivo para tratamento desigual. A entidade autora, aliás, já 

oficiou pedido para que todos os profissionais da segurança pública fossem priorizados 

na testagem para a covid-19, sendo certo que, infelizmente, até o presente momento 

não houve qualquer resposta por parte do Governo. 

 

Com efeito, os policiais civis continuam exercendo suas funções 

normalmente. Estão na linha de frente da Segurança e, portanto, expostos ao risco de 

contágio. Não há motivo para também não serem priorizados neste momento. 

 

Nada contra a testagem dos policiais militares. Muito ao contrário! 

É também medida que se impõe! No entanto, se é verdade que os policiais militares 
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estão correndo grande risco de contágio, em razão direta de sua função, TAMBÉM 

É VERDADE QUE OS POLICIAIS CIVIS, EM RAZÃO DA SUA 

FUNÇÃO ESTATAL, CORREM O EXATO MESMO RISCO QUE 

MOTIVOU O GOVERNO A PRIORIZAR A TESTAGEM DOS 

MILITARES, EM DETRIMENTO DE OUTROS ESTRATOS DA 

POPULAÇÃO PAULISTA! 

 

    É preciso considerar que, desde o início da crise causada pela 

covid-19, necessário se faz que o Estado de São Paulo garanta condições dignas de 

trabalho durante a pandemia para os policiais civis. Infelizmente, diante do cenário 

que agora se consubstanciou, com o tratamento preferencial, sem lastro, dado aos 

militares pelo Estado, DEIXANDO OS POLICIAIS CIVIS ARRISCAREM SUA SAÚDE 

SEM QUALQUER ANTEPARO, necessário se faz a busca da regular prestação 

jurisdicional que, na lógica do seu sagrado mister de controle constitucional axiológico 

dos demais poderes, garanta a preservação da saúde dos representados pela Entidade-

autora.  

 

   Eis, em apertada síntese, os fatos que nos levaram à juízo.  

 

3. DO DIREITO 

 

   No âmbito do nosso Pacto Social, nosso legislador constituinte originário, 

ao se referir à temática da Segurança Pública no âmbito do artigo 144, colocou todas as 

forças policiais em um mesmo artigo, até mesmo em razão da identidade última de 

suas funções, qual seja, a preservação incólume do nosso tecido social.  

    

   Assim, ainda que de maneira distinta, pela lógica do policiamento 

ostensivo ou pela lógica do policiamento judiciário, ambas as funções são braços da 

necessária política pública de Segurança, cuja efetivação é poder-dever do Estado. Não 

há, portanto, lógica que possa dar lastro ao conteúdo discriminatório que aqui 
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narramos entre policiais civis e militares. A testagem, no contexto epidêmico atual, 

deve ser dirigida AOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NOS SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA PÚBLICA! 

 

   Com efeito, deve haver tratamento isonômico entre os profissionais da 

Segurança Pública, cuja aplicabilidade aliás aparece em diversos trechos de nosso 

Pacto Social, podendo ser implicitamente observado em inúmeros artigos e incisos no 

texto constitucional, lastreado nas seguintes palavras e expressões, e.g.: - Todos têm o 

direito de...; - Ninguém será submetido...; - Ninguém será obrigado...; - É assegurado 

a todos...; - Todos podem...; -Ninguém poderá. 

 

   O destinatário prioritário do princípio da isonomia é o próprio legislador 

infraconstitucional, cujo objetivo deve ser a igualdade proporcional/relativa.  

 

   Não basta apenas a igualdade formal, sendo relevante a igualdade 

operacional, de modo a conferir aos policiais, civis ou militares, segundo acreditamos, 

as mesmas possibilidades e instrumentos condizentes com sua atividade funcional.  

 

   Na medida em que a igualdade formal diz respeito à identidade de 

direitos e dos deveres previstos pelo ordenamento jurídico vigente às pessoas, a 

igualdade material leva em conta os casos concretos pelos quais essas pessoas 

exercitam seus direitos e cumprem seus deveres. 

 

    Ademais, e eis aqui o ponto fulcral desta lide, a preservação da SAÚDE é 

direito fundamental de qualquer cidadão, sendo que ao Estado cabe, de maneira 

primordial e precípua, GARANTIR E OPERACIONALIZAR, NO MUNDO DOS FATOS, 

tal direito.  

 

   Neste sentido, já se pronunciou o Excelso Pretório ao examinar, por 

exemplo, o dever estatal de fornecer meios para controle de doença contagiosa: 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AgR ARE 1058131 MG MINAS 

GERAIS 0088454-62.2011.8.13.0153 (STF) 

Data de publicação: 13/06/2018 

E M E N T A: DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE 

PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE 

DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS 

INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS 

CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ( CF , ARTS. 5º, CAPUT, E 196) 

- PRECEDENTES (STF) – (...) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1058131 AgR, 

Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 11/05/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) 

 

   Na mesma linha, também temos precedente já assentado que garante o 

dever estatal de praticar políticas públicas tendentes a garantir o direito esculpido no 

bojo do art. 196 do Pacto Social, senão vejamos: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO AgR RE 1165054 RN RIO GRANDE DO NORTE 

0037571-58.2009.8.20.0001 (STF) 

Data de publicação: 27/06/2019 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA 

ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE - 

OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O 

DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE ( CF , ART. 

196 E SEGUINTES) - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS -  VIOLAÇÃO 

AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - 

INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA 

PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQUENTE 

INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA (...) (RE 1165054 AgR, Relator (a): 

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019) 
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   Eis, também em apertada síntese, os fundamentos jurídicos de nosso 

pedido. 

 

4. DA TUTELA ANTECIPADA NA MODALIDADE 

URGÊNCIA 

 

   Como bem sabemos, a tutela provisória é ferramenta que o julgador 

utiliza, em caráter in limine, para assegurar ou proteger um direito em situações de 

urgência, antes de sua decisão final. Se presentes os elementos ensejadores, a tutela 

pode ser concedida, ainda que baseada em compreensão não concluída dos fatos. Sua 

função é dar maior efetividade ao processo, ajudando a contornar um pouco a 

morosidade do nosso sistema judicial. 

 

   Para que a tutela em testilha seja concedida, de rigor a presença de dois 

elementos, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A nós nos parece 

cristalina a presença dos dois elementos-requisitos, pelos substratos fáticos e jurídicos 

que expusemos nos tópicos anteriores desta peça vestibular. Assim, a nosso sentir, 

perfeito o enquadramento exigido no normativo adjetivo civil, senão vejamos: 

 

   “CPC, Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

resultado útil do processo.” 

 

   Se a testagem dos policiais civis não se efetivar a partir deste momento, 

acreditamos que eventual concessão por ocasião da análise do mérito arriscará o 

resultado útil do próprio processo. Eis o perigo da demora. Ademais, é fato que os 

policiais civis TÊM DIREITO A MANTENÇA DE SUA SAÚDE, ESPECIALMENTE NO 

ATUAL CONTEXTO EPIDÊMICO QUE VIVEMOS. Eis a fumaça do bom Direito.    
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5. DOS REQUERIMENTOS 

   

Diante do exposto, requer: 

 

a)  a citação da Fazenda Pública para, querendo, responda aos 

termos da ação, sob pena da confissão e revelia; 

 

b)  a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, 

especialmente a juntada de novos documentos; 

 

c) Que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados, 

Luís Carlos Gralho, inscrito na OAB/SP sob o nº 187.417 e Fernando 

Fabiani Capano, inscrito na OAB/SP sob o nº 203.901, sob pena de 

nulidade. 

 

d) A juntada de ata de AGE que ratificará a autorização expressa 

para a propositura da presente demanda.   

 

6. DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, pede-se, ao final, seja o presente pedido julgado 

TOTALMENTE PROCEDENTE para em sede de prestação jurisdicional 

essencialmente condenatória, na modalidade ‘obrigação de fazer’, este juízo: 

 

a) Conceda a tutela antecipada, na modalidade urgência para que, em prazo fixado 

por este r. juízo, o Estado de São Paulo seja obrigado a iniciar ampla testagem 

para detectar o contágio pela COVID-19 nos associados da Entidade-autora e 

seus respectivos familiares, todos regulamente substituídos processualmente 

nesta peça vestibular, de modo a preservar sua SAÚDE; minorar os efeitos 

nefastos da pandemia que estamos experimentando e evitar tratamento 

dicotômico inconstitucional a que estão submetidos os policiais civis em 

detrimento dos policiais militares, sob pena de, em não o fazendo, seja 

http://www.gregoricapano.com.br/


 

Alameda Campinas, 433 – 10º Andar – Jardim Paulista – CEP 01404-901 – São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3799-5050 (11) 3333-2326 Fax: (11) 3262-1730 – www.capano.adv.br  

culminada multa diária e responsabilização pessoal dos representantes do Ente 

Estatal diretamente responsáveis por tal ato; 

  

b) No mérito, condene a Ré a efetivar política pública regular e planificada, na 

lógica do comando constitucional contido no art. 196 do nosso Pacto Social, bem 

como do tratamento isonômico que deve haver entre os integrantes da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de modo a propiciar a 

realização da testagem para detectar o contágio pelo COVID-19  nos associados 

da Entidade-autora e seus respectivos familiares, visando diminuir os efeitos da 

pandemia que passamos a experimentar, por ser medida de Direito e Justiça;  

 

c) Pede-se ainda a condenação da Fazenda Pública nos consectários legais, 

especialmente na verba sucumbencial na razão de 20% do valor da causa, por 

ser medida de Direito e Justiça; 

 

d) Deixa de requerer, nos moldes do previsto no NCPC, a instauração do 

procedimento conciliatório regular, visto estarmos litigando em face de Ente 

Público, com direitos indisponíveis. 

 

Dá-se a causa, para meros fins de alçada, o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais).  

 

Termos em que, 

Pede e Aguarda deferimento. 

 

São Paulo, 12 de maio de 2020. 

 

 

 Fernando Fabiani Capano                            Luís Carlos Gralho 

      OAB/SP 203.901                                           OAB/SP 187.417 
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