
10 PONTOS DA 
DESMILITARIZAÇÃO

1 Desvinculação das polícias das Forças Arma-
das, assegurando uma natureza civil; 

2  Unificação das polícias civil e militar e a efe-
tivação de uma carreira única com a integração 
de delegados, agentes, polícia ostensiva, preven-
tiva e investigativa;

3 Julgar as polícias na justiça comum, possibili-
tando maior transparência a controle social sobre 
ações que envolvem abuso de poder e condutas 
inadequadas;

4 Criar órgão externo de controle, com uma ou-
vidoria independente e civil;

5 Garantir a todos os direitos remuneratórios e 
previdenciários a todos agentes de segurança pú-
blica, inclusive o direito a organização e a greve;

6  Transferir aos estados a competência para de-
finir o modelo de suas polícias, e garantir a par-
ticipação dos municípios, com a possibilidade de 
criação de polícias municipais; 

7  Constituir um projeto de formação permanen-
te das polícias que assegurem o pleno respeito 
aos direitos humanos;

8 Garantir maior autonomia dos agentes de se-
gurança pública, sem prejuízo da hierarquia ine-
rente a qualquer organização;

9 Aproximar as polícias das demandas do terri-
tório onde atua, fortalecendo seu caráter comu-
nitário e social;

10  Fortalecer o pacto federativo que pressupõe 
a participação ativa de todos entes federados na 
construção de um projeto único de polícia, que 
assegure as liberdades públicas e democráticas.

DISQUE DENÚNCIA
Denúncias de crimes cometidos por policiais ou 
não, sem precisar se identificar - Pode ligar de 
orelhão sem cartão (181) 
(24 horas)

CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR
Rua Alfredo Maia, 58, Metrô Tiradentes  
(24h horas) - 3322-0190

CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL 
Rua Consolação, 2333, Centro  
(24 horas) - 3231-5536

OUVIDORIA DA POLÍCIA
Rua Japurá, 42 Bela Vista. 
Denúncias contra policiais civis
e militares das 9h às 17h 
0800-177070

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação
3269-5000

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Rua Libero Badaró, 39 Centro

CANAIS DE DENÚNCIA

CARTILHA
DA CAMPANHA

Face /porqueatirouemmim

Blog festivalcontraaviolenciapolicial.wordpress.com

Email pqosratirouemmim@gmail.com

Twitter PqAtirouEmMim  



A PM DE HOJE: 
HERANÇA DA DITADURA

Em 2014 completamos 50 anos do Golpe que deu origem à Ditadura Militar – um 
período severamente marcado pelo autoritarismo e por grandes violações dos 
direitos humanos, que até hoje não foram totalmente esclarecidos, nem julgados. 

Instaurou-se uma cultura de 
impunidade em relação à 

violação contra os direitos hu-
manos por parte do Estado. A 
tortura continua a ser pratica-
da nas delegacias, nas institui-
ções  de  adolescentes  infrato-
res, no sistema penitenciário e 
as ‘balas perdidas’ continuam 
a matar jovens de periferia. 
De acordo com informações 

da Defensoria Pública de São 
Paulo, dos mais de 200 inqué-
ritos instaurados em 2010 e 
2011 sobre homicídios prati-
cados por agentes policiais, 
em  sua  maioria  da  Polícia 
Militar,  com  autoria  conhe-
cida,  todos  foram arquivados 
sem uma devida investigação, 
muitas vezes antes mesmo da 
realização dos laudos peri-
ciais. Em nenhum dos casos 
os policiais envolvidos foram 
responsabilizados pela Justi-
ça, nem mesmo pela Correge-
doria da Polícia Militar. 

Um estudo divulgado recen-
temente pela Anistia In-

ternacional aponta que 80% 
dos brasileiros temem ser 
vítimas de tortura em caso 
de detenção por autoridades 
policiais. O país lidera o ran-
king mundial nesse quesito. 
O levantamento ouviu 21 
mil pessoas em 21 países de 
todo o mundo, e concluiu 
que os brasileiros são aque-
les que mais temem ser tor-
turados  por  forças  policiais. 
Numa  média  global,  44% 
dos entrevistados disseram 
que não estão salvos da tor-
tura caso fossem detidos em 
seus países de origem. Além 
do Brasil, o México (64%), a 
Turquia e o Paquistão (58%) 
completam o ranking dos 
três mais temerosos. 

TORTURA 

IMPUNIDADE 

A lógica militar pressupõe 
um inimigo a ser com-

batido. No período eram os 
grupos chamados ‘terroris-
tas  e  subversivos’.  Mas  e 
hoje? Quem é o  inimigo da 
polícia? 

MILITARISMO 

A VIOLÊNCIA NO BRASIL

E
m 2010,  no Brasil,  49.932  pessoas  fo-
ram vítimas de homicídio e 70,6% das 
vítimas  eram  negras.  Desses  quase  50 
mil assassinados, 53,5% eram jovens de 

15 a 29 anos e 74,6% dos jovens assassinados 
eram negros.
Só na cidade de São Paulo, 624 jovens foram 

vítimas de homicídio em 2011, 57% dos jovens 
assassinados eram negros e 98% das vítimas 
eram homens.
O atual modelo de  segurança pública é  res-

ponsável por instalar uma guerra contra a po-
breza  e  pela  manutenção  dos  privilégios  de 
uma pequena parcela da população. 
A cada 25 minutos morre um jovem negro no 

Brasil vítima de violência. São 1344 jovens ne-
gros mortos por semana, e uma porcentagem 
muito alta dessas mortes cometidas pelas for-
ças de segurança do Estado. São dados assus-

tadores encontrados em países que vivenciam 
uma guerra civil.

A violência hoje marca toda uma geração jo-
vem. 50% dos  jovens brasileiros  já perderam 
um parente próximo vítima da violência, e 
25% já experimentou alguma violência.
Segundo o Mapa da Violência de 2013, ela-

borado pelo pesquisador Júlio Jacobo 
Waiselfisz,  apenas  em  2011,  os  assassinatos 

contra a população geral, que nove anos antes 
já atingiam prioritariamente os negros, se inten-
sificaram contra esse grupo racial: das 49.307 
pessoas  assassinadas  no  país,  13.895  (28,2%) 
eram brancas e 35.207 (71,4%) eram negras. 

Entre 1980 e 2011, as mortes não naturais e 
violentas de jovens – como acidentes, homicí-
dio ou suicídio – cresceram 207,9%. Se forem 
considerados só os homicídios, o aumento che-
ga a 326,1%. 

Em 2012, 1890 pessoas foram mortas pela polí-
cia no Brasil, uma média de 5 mortes por dia. 
A PM paulista mata mais que a polícia de todo 

os EUA. 70,1% da população não confia no tra-
balho das diversas polícias no Brasil.

Com o atual modelo de segurança pública, os 
estados gastam muito e de forma ineficiente. 

Investimentos mal planejados, duplicidade 
de funções e carreiras mal estruturadas com-
põem um quadro de crise da política de segu-
rança pública no País e em São Paulo.
Só em São Paulo, em 2012, 546 pessoas fo-

ram mortas em decorrência de confronto com 
a Polícia Militar.

POR QUE 
O SENHOR 
ATIROU EM 
MIM?

A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PELO ESTADO

A CADA 25 MINUTOS MORRE
UM JOVEM NEGRO NO BRASIL 
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA.

Cinquenta anos depois, a herança daquele período perpetua-se:



A PENA DE MORTE DISFARÇADA 

Em 2011, o número de mortes classificadas 
por autos de resistência apenas no Rio de 

Janeiro e em São Paulo foi 42,16% maior do 
que todas as execuções promovidas por 20 
países em que há pena de morte.

O registro dos Autos de Resistência (morte 
em confronto com a polícia) com o objetivo 
de maquiar homicídios cometidos por poli-
ciais civis e militares é uma prática comum, 
conhecida e amplamente utilizada pelos ser-
viços de segurança pública em todo o Brasil. 
Em  tramitação  em  Brasília,  o  PL  4471/12 

pode significar o fim da ‘licença para matar’, 
pois prevê a investigação das mortes e lesões 
corporais cometidas por policiais durante o 
trabalho. É um enorme avanço, mas não é o 
suficiente, já que os crimes serão investigados 
pela própria polícia!

Entre janeiro de 2010 e junho de 2012, ape-
nas nos estados do Mato Grosso do Sul, Rio de 

Janeiro, São Paulo e San-
ta Catarina, 2.882 pessoas 
foram mortas em ações re-
gistradas como “autos de re-
sistência” ou “resistência seguida de morte” 
– média de mais de 3 execuções por dia.

A atual prática não condiz com a Consti-
tuição  Federal  ao  afrontar  o  fundamento  da 
dignidade humana (art. 1º, III), à primazia 
dos direitos humanos (art. 4º, II) e ao direi-
to  fundamental  à  vida  e  a  integridade  física 
(art.5, caput e  inciso  III). Portanto, se confi-
gura como pratica ilegal e atenta ao Estado de 
Direito.
Por  isso,  a  imediata  aprovação  da  Lei 

4471/2013 que coloca fim aos autos de resis-
tência e resistência seguida de morte se tor-
na elemento essencial e complementar a PEC 
51/2013  para  que  atuemos  na  mudança  das 
polícias brasileiras. 

A campanha ‘POR QUE O SENHOR ATIROU EM MIM?’

A Campanha  ‘Por  que  o  Senhor  Atirou  em Mim?’  é  o  resultado  de  articulação  de  di-
versos movimentos, coletivos e cidadãos que 
se reúnem em Assembleia Livres e Abertas na 
Praça Roosevelt e lutam por uma polícia mais 
humana e cidadã. 
‘Por que o senhor atirou em mim?’ foi a per-

gunta  feita pelo  jovem Douglas Rodrigues, 17 
anos, ao policial que lhe atingiu com um tiro. O 
policial disse ter feito um disparo acidental. O 
jovem Douglas é apenas mais uma vítima destes 
‘tiros acidentais’ tão frequentes nas periferias. 

A Campanha não acredita em tiros aciden-
tais. Entendemos a violência policial como 
produto das desigualdades  sociais e  fruto de 
uma cultura que criminaliza a pobreza, espe-
cialmente os negros. 

E esta truculência da polícia sempre presente 

nas periferias ganhou visibilidade na mídia em 
junho de 2013, quando passamos a acompanhar 
a  ação  violenta  da  corporação  nas manifesta-
ções. Uso de armas, prisões arbitrárias, ações 
desmedidas e reações desproporcionais. A polí-
cia não pode cercear o cidadão do seu direito à 
manifestação. 
Outro modelo de segurança pública é urgente 

e  necessário!  Defen-
demos a estruturação 
de uma polícia huma-
na que respeite o ci-
dadão em seu direito 
livre de se manifestar, 
circular pela cidade e 
ocupar os espaços pú-
blicos. Pela desmilita-
rização da polícia!

MUDANÇA NA 
LEGISLAÇÃO DO PAÍS

Existem hoje três projetos de desmilitarização 
da  PM  tramitando  no  Congresso  Nacional, 

contudo essa cartilha optou por ressaltar as-
pectos  presentes  na  PEC  51/2013  do  senador 
Lindberg Farias, pois acreditamos ser a mais 
completa e adequada. As outras propostas são 
a PEC 102/2011 de  autoria do  senador Blairo 
Maggi  e  PEC  430/2009  do  deputado  federal 

Celso Russomano.
A proposta colabora para uma definição cons-

titucional  para  as  forças  de  segurança  pública 
com a proposição de um projeto único para as 
polícias, de natureza civil, com a missão de pro-
teger os cidadãos e preservar a ordem pública, 
com uso de força cometida a fim de defender as 
liberdades públicas e a democracia.

DESMILITARIZAR SIGNIFICA ACABAR COM A PM?

A desmilitarização  da PM é  uma  proposta  de 
emenda constitucional que visa constituir 

apenas um grupo de polícia, com a unificação 
das polícias Militar e Civil, submetendo a uma 
formação civil.
Sua intenção é constituir apenas uma carreira 

na corporação policial e desligar as polícias das 
forças armadas. As  forças armadas são  treina-
das para combater o inimigo externo e proteger 
o país, inclusive em uma possível guerra. Os 

policiais devem ter outra orientação, formados 
para o respeito aos direitos civis e julgados pela 
justiça comum, e não militar.
Hoje o “foro privilegiado” de policiais subme-

tidos à  justiça militar são uma forma perversa 
de manter processos sob sigilo e não permitir o 
controle social e acompanhamento da imprensa. 
Ao submeter os processos dos policiais a justiça 
comum, pretende-se a melhorar a imagem das 
polícias perante a sociedade.

DESMILITARIZAR NÃO É SER CONTRA OS POLI-
CIAIS, MAS SIM DEFENDER OS SERVIDORES 
DA SEGURANÇA PÚBLICA E A CIDADANIA

Outro  aspecto  fundamental  da  desmilitari-
zação  é  o  caráter  positivo para  os  próprios 

policiais,  que  poderão  defender  seus  direitos 
trabalhistas, assegurando o seu direito a gre-
ve. A liberdade de manifestação é outro ponto 
importante, já que, no atual modelo, policiais, 
principalmente militares, não têm o direito a se 

expressar e apresentar pontos de vista diferen-
tes da corporação.

Hoje, os treinamentos dados as polícias são 
desumanos e degradantes, e submetem aqueles 
que desejam ingressar na corporação forte pres-
são psicológica, submissão e exposição a exer-
cícios físicos que já levaram pessoas a morte.

UMA OUTRA POLÍCIA 
É POSSÍVEL!



EXIBIÇÃO DE FILMES

E
ntre as diversas atividad

es promovidas pelo fest
i-

val duas delas tiveram como centro do espaço de 

refl exão, a exibição de fi 
lmes que dialogam a que

s-

tão da violência policial e do Estado.

•  No dia 23 de maio, a
 projeção do fi lme Entre a Luz 

e a Sombra no Centro Cultural No
va Palestina, contou 

com a presença da diret
ora do fi lme, Luciana B

urlama-

qui, da liderança do MTST. Gulherme Boulos 
e de Mau-

rício Brenzini, da rede N
ossa São Paulo.

•  No dia 29 de maio, n
a Praça Roosvelt e no d

ia 01 de 

junho, também na ocup
ação Nova Palestina, o 

Festival 

projetou o fi lme Verdade 12.528, da diretora Paula Sac-

chetta. Na praça Roosvelt ocorreu, posteriormente ao 

fi lme, debate com Ivan 
Seixas e a Frente do Es

culacho 

Popular e na Nova Pale
stina, a exibição do fi lm

e junto 

com os participantes da plenária geral da ocupação.

ATIVIDADES
DO FESTIVAL

MATERIAL DE 

COMUNICAÇÃO

DEBATES

D
ebates como o organizado 

pelo CARI-Rio Branco, na 

PUC-SP,  com  Adilson 
Paes 

de  Souza,  tenente  co
ronel 

aposentado  da  PM.  Pedro  Fasso-

ni, professor de Ciência
 Política da 

PUC e Sérgio Silva, fot
ógrafo atin-

gido por bala de borracha durante as 

manifestações de jun/13
.

U
ma  série  de  elementos

  grá-

fi cos e material de com
uni-

cação  foram  desenvolv
idos 

para comunicar os eventos 

e possibilitar que os diversos cole-

tivos e grupos articulassem as ati-

vidades e conseguissem transmitir 

elas a seus parceiros. A identidade 

visual do festival conse
guiu amar-

rar as diversas ações do Festival e 

criar um sentimento de pertenci-

mentode todas e todos os envolvi-

dos na construção das atividades.

Dentre  os canais de comunica-

ção utilizados, destacam-se o con-

tato com os movimento sociais, 

os coletivos agrupados em torno 

da mobilização “Por qu
e o Senhor 

Atirou em Mim”, as mídias sociais 

e as plataformas de blo
gs.
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