
    

      

   

Brasil, São Paulo, 13 de julho de 2020.  

   

À COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH) 

   

   

   

“Quanto mais eu me debatia, mais ele 
apertava a botina no meu pescoço”1   

   

   

 

 

Ref. Solicitação de comunicado de imprensa contra a violência policial no Estado de 

São Paulo/ Brasil  

 

          

 

A COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS, articulação que reúne mais de cento e 

cinquenta organizações e movimentos negros pelo Brasil, vem perante esta Ilustre 

Comissão denunciar o aumento de violência policial no Estado de São Paulo contra negros 

das periferias paulistanas.  

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

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/quanto-maiseume-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-

pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-policialemsp.ghtml     



    

      

Diariamente, a polícia do Estado de São Paulo gerenciadas pelo Governador de São 

Paulo, Sr. João Doria, seu Secretário de Segurança Pública, Sr. General João Camilo Pires de 

Campos, e o seu Comandante Geral da Polícia Militar, Sr. Coronel Fernando Alencar 

Medeiros, protagonizam cenas de abusos e violências contra a população negra do Estado, 

em especial àqueles que residem nas periferias. 

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.   

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-

maiseume-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-

policialemsp.ghtml   

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/quanto-mais-eu-me-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-policial-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/quanto-mais-eu-me-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-policial-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/quanto-mais-eu-me-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-policial-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/quanto-mais-eu-me-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-policial-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/quanto-mais-eu-me-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-policial-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/quanto-mais-eu-me-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-policial-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/quanto-mais-eu-me-debatia-mais-ele-apertava-a-botina-no-meu-pescoco-diz-mulher-vitima-de-violencia-policial-em-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.   

Pelo contrário, a vítima desse ato bárbaro foi encaminhada a delegacia, ficou 

detida por um dia inteiro e foi privada de cuidados médicos. Com muitas sequelas, 

considerando os socos e pancadas levados, para além do sufocamento no pescoço, a 

vítima foi submetida à cirurgia, tendo recebido 16 pontos na perna esquerda3.   

Toda a gravação em vídeo desse episódio demonstra com a polícia atuou na 

forma mais desproporcional possível contra os moradores da comunidade de 

Parelheiros. Mesmo eles avisando que estavam gravando as condutas violadoras dos 

policiais, eles continuaram agindo, continuaram ameaçando e mesmo assim 

colocaram o coturno no pescoço da comerciantes – sem nenhum registro de alegações 

                                                 
3  Mais informações sobre as condições físicas e psicológicas da vítima, disponível em: 

https://veja.abril.com.br/brasil/mesmo-com-fratura-mulher-agredida-por-pm-ficou-detida-um-
dia-em-sao-paulo/ 

https://veja.abril.com.br/brasil/mesmo-com-fratura-mulher-agredida-por-pm-ficou-detida-um-dia-em-sao-paulo/
https://veja.abril.com.br/brasil/mesmo-com-fratura-mulher-agredida-por-pm-ficou-detida-um-dia-em-sao-paulo/


    

      

que ela tivesse resistido a abordagem, ainda que houvesse tal resistência não faria jus 

esse tipo de tratamento. 

 

 

Indagado em entrevista se o policial enxergava excesso na abordagem, o 

policial alega na reportagem que não via excesso em sua conduta, e que foi um “meio 

necessário”. Nas imagens pode-se ver com clareza que há momentos que o policial 

tira o segundo pé do chão, deixando todo o seu peso naquele que está esmagando o 

pescoço da comerciante:  

 



    

      

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 para protege-las da 

violência e não para reproduzir violência contra a comunidade.   

Na mesma região do extremo sul da cidade de São Paulo, em junho um outro 

caso também denunciado pela Coalizão Negra por Direitos ainda aguarda 

responsabilização das autoridades estatais. Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, foi 

executado com dois tiros na cabeça4. A morte de Guilherme também foi praticada 

pelos braços armados da polícia, mesmo nenhuma operação ou ocorrência tendo 

ocorrido naquela noite de 13 de junho quando Guilherme desapareceu.  

Pelas imagens da segurança foi possível identificar o Sargento da Polícia 

Militar de São Paulo, Sr. Adriano Fernandes Campos, responsável pelo assassinato 

de Guilherme5. Em parceria com outros ex-policiais, o Sargento Adriano compõe uma 

milícia organizada – grupo paramilitar organizado – que protagoniza violência 

sistêmica nas periferias brasileiras, cujo Estado continua negligenciando real 

enfrentamento desses grupos.  

Denúncias de casos como estes foram apresentadas pela Coalizão Negra por 

Direitos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos durante o seu 175º 

período de sessões de audiência. Em especial com relação à São Paulo, já 

apontávamos um aumento nos homicídios praticados pela polícia, bem como o caso 

do Baile das 17 – baile funk de Paraisópolis – cuja a ação violenta e desproporcional 

da polícia militar resultou na morte de 9 jovens por pisoteamento – mortes que nem 

                                                 
4 Mais informações disponíveis: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/policia-de-

sp-investiga-caso-de-adolescente-que-desapareceu-e-foi-encontrado-morto-com-2-tiros-na-
cabeca-familia-acusa-pms.ghtml 

5  Mais informações em: https://noticias.r7.com/sao-paulo/caso-guilherme-sargento-da-pm-e-
indiciado-por-morte-de-adolescente-09072020 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/policia-de-sp-investiga-caso-de-adolescente-que-desapareceu-e-foi-encontrado-morto-com-2-tiros-na-cabeca-familia-acusa-pms.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/policia-de-sp-investiga-caso-de-adolescente-que-desapareceu-e-foi-encontrado-morto-com-2-tiros-na-cabeca-familia-acusa-pms.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/policia-de-sp-investiga-caso-de-adolescente-que-desapareceu-e-foi-encontrado-morto-com-2-tiros-na-cabeca-familia-acusa-pms.ghtml
https://noticias.r7.com/sao-paulo/caso-guilherme-sargento-da-pm-e-indiciado-por-morte-de-adolescente-09072020
https://noticias.r7.com/sao-paulo/caso-guilherme-sargento-da-pm-e-indiciado-por-morte-de-adolescente-09072020


    

      

entraram nas estatísticas de mortes geradas pela polícia militar e cujo a 

responsabilidade não foi apurada até hoje, por entender a corporação que a ação da 

polícia não desrespeitava o seu procedimento padrão.  

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

recordes de homicídios praticados por seus policiais. Desde 2006 – ano simbólico dos 

“crimes de maio”, caso que ainda pende de resolução dessa ilustre comissão -  a 

polícia não matava tanto. Todas essas mortes praticadas durante uma pandemia 

global, no qual o Estado de São Paulo está sob restrições de circulação de pessoas 

impostas pela política de isolamento/quarentena incorporadas no Estado6.   

Assim, os números que na lógica do isolamento deveriam diminuir, 

aumentam cada dia mais. 

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. 

 

Destaca-se casos reconhecidos pelos órgãos de segurança pública de que tenha 

havido a intervenção da polícia, esse número pode ser ainda maior considerando a 

negligente com a qual tal informação é processada e apresentada ao público.   

   

Entre janeiro e maio de 2020 são 442 mortes pela polícia apenas em São Paulo. 

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

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

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

baterecordedos-ultimos-14-anos   
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pontuais, é uma política de gestão de Estado e não há mais como essa política 

permanecer existindo.    

   

2) CONCLUSÃO E PEDIDOS   

Diante do exposto, considerando ser o Brasil signatário da Convenção Americana 

de Direitos Humanos e passível de responsabilidades perante esta Comissão, requer-se 

desta:  

1) Apontar publicamente através de comunicado de imprensa a preocupação 

com a crescente violência no Estado de São Paulo;  

 

2) Apontar ao Estado a necessidade de responsabilização penal e 

administrativa dos policiais que cometeram abusos na sua atuação com o 

seu afastamento definitivo da força policial;   

 

3) Apontar ao Estado a necessidade de revisão dos protocolos de abordagem 

da polícia militar de São Paulo;   

 

4) Solicitar esclarecimentos ao Estado, por parte do Governador do Estado de 

São Paulo, Secretário de Segurança Pública 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;   

5) Reforçar ao Estado brasileiro a 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 

institucional de atuar em nossa proteção.    



    

      

Renovamos nossos votos de estima e consideração, e certos da atenção desta Ilustre 

Comissão, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.   

   

Termos em que,   

Pede-se deferimento,   

   

Atenciosamente   

COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS   

   


