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São Paulo, 24 de julho de 2013. 

 

 

Ilustríssimo Secretário Estadual de Segurança Pública,  

Sr. Fernando Grella 

 

 

Ref.: Pedido de acesso à informação: fatos envolvendo as forças policiais militares 

destacadas para lidar com as manifestações ocorridas na cidade de São Paulo em 13 

de junho de 2013. 

 

 

Ilmo. Sr. Secretário, 

 

CONECTAS DIREITOS HUMANOS, associação civil sem fins lucrativos qualificada 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, inscrita no CNPJ sob 

nº 04.706.954/0001-75, com sede em São Paulo/SP, neste ato representada por sua 

diretora executiva, Sra. Lucia Nader; e INSTITUTO SOU DA PAZ, associação civil sem fins 

lucrativos qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, 

inscrita no CNPJ sob nº 03.483.568/0001-07, com sede em São Paulo/SP, neste ato 

representada por sua diretora, Sra. Melina Risso, vêm respeitosamente à presença de V. Sa, 

com amparo nos artigos 5 º, XXXII, e 37 da Constituição Federal, e nos termos da Lei 

Federal n.º 12.527/11 e do Dec. Lei n.º 58.052/2012, solicitar informações públicas de 

interesse coletivo, nos termos abaixo. 

 

Como é de conhecimento público e notório, durante a tarde e a noite do dia 13 de 

junho de 2013, milhares de cidadãos protestaram na região central desta cidade de São 

Paulo, contra os então recentes aumentos nos preços das passagens de ônibus e metrô 

promovidos pela Prefeitura do Município e Governo do Estado, respectivamente. 

 

Os relatos colhidos de alguns dos manifestantes, assim como os inúmeros registros 

de vídeos disponíveis e amplamente divulgados, mostram que houve cerceamento do 
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exercício do direito de associação, de livre expressão e de circulação dos manifestantes –  

direitos assegurados pela Constituição Federal. Também existem inúmeros relatos e 

evidências de uso desproporcional da força por parte da Polícia Militar contra 

manifestantes e contra dezenas de jornalistas que cobriam os fatos. 

 

Diante da enorme repercussão dos abusos policiais, o próprio Governador do 

Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, declarou que não haveria “compromisso com o 

erro”, e que seria “apurado qualquer abuso que tenha sido cometido”1. 

 

As entidades signatárias, diante de todo o narrado, vêm buscando informações a 

respeito da operação policial deflagrada na data em referência, bem como de informações 

relativas aos parâmetros de atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 

policiamento de manifestações públicas. Neste sentido, apresentam a esta ilustre Secretaria, 

nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011 e do Decreto Estadual que a regulamenta 

no estado de São Paulo (Dec. Lei n.º 58.052/2012), pedido de acesso às seguintes 

informações: 

 

1. Considerando que as manifestações do dia 13 de junho eram de conhecimento público, 

qual foi a ordem confiada pelo Sr. Governador do Estado de São Paulo e/ou pelo Sr. 

Secretário de Segurança Pública ao Comandante da Polícia Militar designado como 

responsável pela operação desencadeada? 

 

2. Essa ordem foi formalizada em algum documento? Se a resposta for positiva, favor 

enviar cópia. 

 

3. Considerando que as manifestações do dia 13 de junho eram de conhecimento público, 

qual foi o plano de operação do Governo sobre a intervenção que seria desencadeada 

pela Polícia Militar? 

 
4. Considerando que as manifestações do dia 13 de junho eram de conhecimento público, 

quais apoios foram solicitados pelo Governo para auxiliar a Polícia Militar durante as 

                                                 
1
 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1295069-secretario-de-seguranca-e-governador-de-

sp-defendem-atuacao-da-pm-durante-protestos.shtml; acesso em 18.07.13. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1295069-secretario-de-seguranca-e-governador-de-sp-defendem-atuacao-da-pm-durante-protestos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1295069-secretario-de-seguranca-e-governador-de-sp-defendem-atuacao-da-pm-durante-protestos.shtml
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manifestações (como ambulâncias; CET; entre outros)? 

 

5. Requer-se cópia do relatório da operação desencadeada pela Polícia Militar no dia 13 de 

junho, incluindo a quantidade de efetivo empregado, quantidade e tipos de munição 

utilizada (balas de borracha e gás lacrimogênio); número de vítimas identificadas; entre 

outros. 

 
6. Requer-se cópia do POP (procedimento operacional padrão) que regulamente a atuação 

da PMESP em manifestações públicas, bem como daqueles relativos à utilização de gás 

lacrimogênio e balas de borracha. 

 
7. Requer-se informações a respeito do treinamento realizado à tropa de choque para 

atuação em manifestações (procedimentos; treinamento; entre outras). 

 
8. Requer-se informações a respeito da quantidade de procedimentos instaurados e 

penalidades aplicadas, com a respectiva quantidade de policiais militares e suas patentes, 

referentes aos abusos cometidos na operação ocorrida em 13 de junho perante a 

Corregedoria da Polícia Militar do estado de São Paulo. 

 

Certos da atenção e diligência que serão empregadas para o pronto atendimento do 

presente no prazo legal, subscrevemos, reiterando nossos protestos de estima e 

consideração. 

 

 

             

Lucia Nader       Melina Risso 

Diretora Executiva da Conectas Direitos Humanos  Diretora do Instituto Sou da Paz 

lucia.nader@conectas.org     melina@soudapaz.org 

CPF: 276.635.148-58      CPF: 163.697.228-47 
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