
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DE        
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A DEPUTADA ESTADUAL ISA PENNA (PSOL) na Assembleia        

Legislativa do Estado de São Paulo, por meio desta, vem à presença de Vossa              

Excelência expor e requerer o seguinte. 

No último período, os dados sobre violência policial têm         

demonstrado preocupante elevação. Trata-se de situação que merece exame mais          

detido para que sejam tomadas as devidas providências.  

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a        

letalidade policial no Estado de São Paulo teve um aumento de mais de 31%              

entre janeiro e abril, quando comparado ao mesmo período em 2019. Ao analisar             

somente o mês de abril, ainda segundo o mesmo estudo, o aumento é de 50% . 1

Não é demais recordar que em abril de 2020, a          

população do Estado de São Paulo já se encontrava em isolamento social,  

 

1 
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enfrentando a pandemia de COVID - 19 e todos os efeitos dela decorrentes, um              

aumento da letalidade policial nessas condições é ainda mais severo.  

O aumento da violência policial vem sendo observado por         

diversas instituições do Estado, não apenas em São Paulo. Em recente decisão, o             

Supremo Tribunal Federal por meio de decisão liminar proibiu a realização de            

operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro . A decisão reconhece o            2

evidente a enorme letalidade das operações policiais, especialmente nos territórios          

mais empobrecidos, como as periferias e favelas. 

Ainda no que diz respeito à Polícia Militar do Estado de           

São Paulo, não tem sido raros os relatos da imprensa de casos de agressões e               

abusos cometidos por policiais militares contra pessoas que não apresentavam          

perigo (ou mesmo resistência, em muitos casos) à operação policial em questão.  

Em 21 de junho, foi noticiado pela imprensa vídeo no qual           

membro da Polícia Militar asfixia jovem em abordagem em Carapicuíba, o jovem            

estaria sem habilitação e desmaiou em razão do golpe . No início do mês, em outras               3

duas operações, agentes da Polícia Militar também foram registrados cometendo          

atos de violência contra cidadãos, as imagens foram divulgadas e circularam nas            

redes sociais . 4

Os exemplos citados apesar de representar inegável       

ilegalidade, indícios de abuso de poder, discriminação e ofensa aos direitos           

humanos, não se conformam como casos isolados, mas são frequente nas páginas            

dos jornais brasileiros e paulistas. 

2 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/05/fachin-proibe-operacoes-em-favelas-do-rio-du
rante-a-pandemia.ghtml 
3 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/22/jovem-desmaia-apos-ser-estrangulado-por-pm-
durante-abordagem-em-carapicuiba.ghtml 
4 
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/13/dois-casos-de-violencia-policial-sao-registrado
s-neste-sabado-13-em-sp.ghtml 
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A situação narrada é reconhecida até mesmo pelo 

Ressalta-se que o Governador do Estado, o Sr. João         

Dória, em recente pronunciamento manifestou intenção de submeter os agentes          

policiais à treinamento voltado ao respeito aos direitos humanos .  5

Dentro do contexto narrado, deve-se ainda ter em mente         

que a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo investiga poucos             

casos relacionados a violências cometidas pela instituição. No ano de 2017, por            

exemplo, a Corregedoria investigou apenas 3% dos assassinatos cometidos pela          

Polícia Militar de São Paulo, segundo estudo da ouvidoria das polícias . 6

Tendo ciência de que os fatos trazidos acima são breve e           

resumido relato da assustadora realidade de violação do direito à vida e dos direitos              

humanos, impõe-se que as instituições garantidoras do Estado Democrático de          

Direito tenham protagonismo para inibir a violência, restaurar a legalidade e           

resguardar direitos. 

Diante do exposto, considerando a prerrogativa      

constitucional do Ministério Público de exercer o controle externo da atividade           

policial, solicito que Vossa Excelência (i) determine que a Corregedoria da Polícia            

Militar, órgão de expertise de polícia judiciária militar, centralize todos os Inquéritos            

Policiais Militares relativos a mortes de civis e aqueles de ocorrências de agressões             

e abuso de autoridade; (ii) apure se o aumento da violação de direitos humanos,              

dos últimos 3 meses, decorre de alguma mudança normativa, de orientação ou            

comando da polícia militar e/ou nova diretriz da Secretaria de Segurança Pública do             

Estado; e (iii) manifeste ao Poder Público Estadual, nos termos da Indicação            

Legislativa nº 2.742/2020 de minha autoria, a necessidade de reativação da           

Comissão Especial para Redução da Letalidade em Ações envolvendo Policiais          

(Resolução SSP nº 526/2000).  

5 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/22/apos-casos-de-violencia-policial-doria-diz-que-p
ms-irao-receber-novo-programa-de-treinamento.ghtml 
6 https://ponte.org/corregedoria-investiga-apenas-3-das-mortes-praticadas-pela-pm-em-sp/ 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/22/apos-casos-de-violencia-policial-doria-diz-que-pms-irao-receber-novo-programa-de-treinamento.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/22/apos-casos-de-violencia-policial-doria-diz-que-pms-irao-receber-novo-programa-de-treinamento.ghtml
https://ponte.org/corregedoria-investiga-apenas-3-das-mortes-praticadas-pela-pm-em-sp/


 
 

 

Na certeza de que Vossa Excelência irá considerar este         

pedido, renovo votos de apreço e admiração. 

 

São Paulo, 2 de julho de 2020 

 

Isa Penna 

Deputada Estadual 

 


