
   

    

  

São Paulo 13 de Julho de 2020  

  

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  

  

  

  

“Quanto mais eu me debatia, mais ele 

apertava a botina no meu pescoço”1  

  

  

          A COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS, articulação que reúne mais de cem 

organizações e movimentos negros pelo Brasil, vem ingressar com   

REPRESENTAÇÃO  

contra o GOVERNADOR DO ESTADO de São Paulo, Sr. João Doria, O SECRETÁRIO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, General João Camilo Pires de Campos, e o COMANDANTE GERAL 

DA POLÍCIA MILITAR, Sr. Coronel Fernando Alencar Medeiros, com fins de requerer 

providências acerca da ação policial contra comerciante negra por parte da Polícia 

Militar ocorrida no bairro periférico de Parelheiros na cidade de  São Paulo/SP, bem 

como com o aumento da violência policial nas periferias paulistanas no ano de 2020. 

                                                 
1 Relato da comerciante e moradora de Parelheiros sobre a violência policial sofrida por ela na periferia de São Paulo.  



   

    

 1) DOS FATOS  

Na noite do último domingo, dia 12 de julho de 2020, o programa de notícias 

televisivo “Fantástico’, da rede globo de televisão, apresentou ao grande público 

mais um caso de violência da Polícia Militar de São Paulo2.  

A reportagem na integra apresenta uma série de infrações na abordagem 

realizada pela polícia aos moradores da região.  

No vídeo vemos com clareza uma abordagem da polícia altamente 

desproporcional na qual o policial militar esmaga contra o chão o pescoço de uma 

mulher negra comerciante e residente na periferia de Parelheiros, extremo sul da 

capital paulistana.   

  

  

  

                                                 
2 Matéria no fantástico disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/quanto-maiseu-
me-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-policialem-
sp.ghtml  
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Há de se destacar as similaridades do referido caso com o de George Floyd, 

homem negro morto pela polícia estadunidense, que ganhou repercussão pela frase 

“não consigo respirar”, dita a exaustão até a sua morte. A violência contra essa 

mulher negra e periférica aconteceu cinco dias após a morte de George Floyd, cinco 

dias após um policial ter pisado contra a cabeça de um homem negro e ter ganhado 

tanta repercussão, vimos que os policiais aqui se sentiram legitimados para realizar 

o mesmo ato, já sabendo que aqui não seriam responsabilizados.  

Por muito pouco essa comerciante não teve sua vida tirada. Por muito pouco 

ela também não morreu porque não conseguia mais respirar. Por muito pouco sua 

vida não foi interrompida com sua cabeça debaixo de um coturno da polícia militar. 

No entanto, diferentemente do caso internacional, o caso dela não teve repercussão, 

não houve a expulsão dos policias envolvidos das forças policiais, não houve a prisão 

de quem praticou atos ilícitos desumanos e degradantes, e não houve nenhum debate 

gerado sobre a necessidade latente de reformular os protocolos de atuação da polícia 

e reestrutura a forma como ela atua nas comunidades.  

Cabe salientar que esses casos não são isolados. Casos como esse, expostos no 

programa de ontem do fantástica, acontecem de formas corriqueiras nas periferias 

paulistas, levando muitas vezes à morte ou desaparecimentos daqueles que cruzam 

o caminho dos policias que deveriam estar nas comunidades pra protege-las da 

violência e não para reproduzir violência contra a comunidade.  

Importante ressaltar que apenas no ano de 2020, a Polícia Militar bateu 

recordes de homicídios praticados por seus policiais. Desde 2006, a polícia não 

matava tanto. E isso durante uma pandemia global, no qual o Estado de São Paulo 

estava sob restrições de circulação de pessoas impostas pela política de 

isolamento/quarentena incorporadas no Estado3.  

                                                 
3 https://www.brasildefato.com.br/2020/07/11/na-quarentena-pm-de-sp-mata-102-em-abril-e-baterecorde-

dos-ultimos-14-anos  
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Segundos dados publicados pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, 

nos meses de abril e maio, foram 187 mortes decorrentes de ações policiais: 116 no 

primeiro mês e 71 no segundo. No mês anterior, em março, foram registrados 75 

óbitos. Em relação ao ano anterior, foram 76 assassinatos em abril e 67 em maio: 143 

mortes, 44 a menos do que neste ano.  

  

Não são casos isolados, a Polícia Militar mata uma pessoa a cada oito horas. A 

maioria delas são pessoas negras. A maioria delas reside na periferia. Não são atos 

isolados, é uma política de gestão de Estado e não há mais como essa política 

permanecer existindo.   

  

2) CONCLUSÃO E PEDIDOS  

Considerando:  

A) que a violenta ação policial narrada no dia 30 de maio é totalmente ilegal e 

arbitrária, pois desrespeita tanto o texto da Constituição Federal, quanto 

parâmetros internacionais do uso da força pela polícia;  

B) que as instituições democráticas brasileiras devem ser respeitadas, 

assegurando que ações autoritárias, antidemocráticas e ilegais não ocorram e 

não prosperem.   

C) que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que garantem o 

acesso à segurança e à proteção contra tortura e maus-tratos, como a 

convenção interamericana de direitos humanos, a declaração universal de 

direitos humanos e o protocolo de Istambul sobre tortura e tratamentos 

degradantes.  

  



   

    

Requeremos o que segue:   

1) Instauração de processo administrativo e punição cabível aos referidos 

agentes policiais envolvidos nessa ação policial truculenta praticada 

contra a comerciante;     

2) Investigação criminal dos envolvidos na ação policial e denúncia como 

tentativa de homicídio;  

3) Afastamento definitivo dos policiais envolvidos no episódio narrado nesta 

representação;  

4) Responsabilização penal e administrativa dos policiais que cometeram 

abusos na sua atuação com o seu afastamento definitivo da força policial;  

5) Criação de protocolos que visem a proteção comunitária das ações da 

polícia militar;  

6) Revisão dos protocolos de abordagem da polícia militar de São Paulo;  

7) Criação de um grupo de trabalho voltado para analisar os casos de 

homicídios praticados por policiais neste ano de 2020, análise específica de 

cada caso praticado durante esse ano que tenha resultado em morte 

praticada por policiais;  

8) Esclarecimentos públicos por parte do Governador do Estado de São Paulo 

e do Comandante Geral da PM sobre o aumento tão substancial de mortes 

durante o período de quarentena/isolamento decretado pelo Estado;  

9) Criação de medidas protetivas de vítimas da violência policial e de seus 

familiares, garantindo assim não só segurança física das vítimas, como 

também que o processo de investigação seja efetivo;  



   

    

10) Criação de mecanismos internos com controle social que averigue a 

atividade policial afins de evitar abusos e a perpetuação da violação 

direitos à vida e integridade física da população negra e periférica.  

  

É urgente uma ação por parte desta ilustre instituição para que cessem os  

contínuos ataques violentos contra negras e negros brasileiros, por parte daqueles que 

tem a missão constitucional de atuar em nossa proteção.   

Solicitamos com urgência que providências sejam tomadas para que haja  

uma responsabilização efetiva dos policiais que praticam atos ilícitos constantes nas 

ruas, em abordagens racistas e seletivas resultando em violações de direitos, bem 

como a responsabilização daqueles que governam e administram essas forças 

policiais.  

No mais, renovamos nossos votos de estima e consideração, e certos da  

atenção de Vossa Excelência, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

  

Termos em que,  

Pede-se deferimento,  

  

Atenciosamente  

COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS  

  


