
 
 

 

São Paulo, 17 de julho de 2020 

 

Ofício nº IDDD 02/2020 - Reiteração do ofício IDDD 01/2020 

 

Ref. Solicitação de audiência com o Governador do Estado de São Paulo para apresentação de 

propostas e adoção de providências a respeito da letalidade e violência policial no Estado  

 

Excelentíssimo Senhor João Doria, Governador do Estado de São Paulo 

 

Considerando a ausência de resposta ao Ofício IDDD 01/2020 protocolado em 24 de junho 

de 2020, as organizações não governamentais, movimentos sociais e representantes da 

sociedade civil abaixo subscritas apresentam a presente reiteração dos termos e demandam 

urgência na definição de data para audiência com o Governador do Estado para apresentação 

de propostas e adoção de providências a respeito da letalidade e violência policial. 

Ressaltamos que desde o protocolo do ofício referido o número de pessoas mortas pelas 

polícias do Estado de São Paulo manteve crescimento vertiginoso1. Os dados disponíveis 

apontam que a cada 8 horas, aproximadamente, uma pessoa foi morta pelo Estado, e que 63,5% 

das vítimas são negras2. 

Este cenário de violência extrema praticada por agentes de segurança pública contra a 

população civil é agravado pela recusa, pelo Estado, da nomeação de procuradores para defesa 

técnica em investigações referentes ao uso letal da força3, causando suspensão de investigações, 

inviabilizando o acesso à verdade e negando justiça às vítimas e à sociedade que anseia pelo fim 

de todas as formas de impunidade. A inação diante deste cenário pode causar a percepção de 

“licença para matar” ao subverter o direito à defesa técnica dos policiais para obstrução 

burocrática das investigações. 

Pelo exposto, as entidades signatárias vêm solicitar que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja 

atendida a presente demanda e indicada uma data para reunião com o Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado de São Paulo.  

A reunião contará com o apoio, na condição de testemunhas, das seguintes pessoas: 

André Lara Resende – economista; Antônio Fagundes – ator; Ari Weinfeld – empreendedor social; 

 
1 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/14/numero-de-mortos-pela-pm-em-2020-e-recorde-em-sp-
policiais-dos-batalhoes-da-regiao-metropolitana-mataram-70percent-mais.ghtml 
2 https://noticias.r7.com/sao-paulo/em-sao-paulo-pm-mata-um-negro-por-dia-e-protestos-sao-frequentes-
03062020 
3 https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/as-travas-da-lei/ 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/14/numero-de-mortos-pela-pm-em-2020-e-recorde-em-sp-policiais-dos-batalhoes-da-regiao-metropolitana-mataram-70percent-mais.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/14/numero-de-mortos-pela-pm-em-2020-e-recorde-em-sp-policiais-dos-batalhoes-da-regiao-metropolitana-mataram-70percent-mais.ghtml
https://noticias.r7.com/sao-paulo/em-sao-paulo-pm-mata-um-negro-por-dia-e-protestos-sao-frequentes-03062020
https://noticias.r7.com/sao-paulo/em-sao-paulo-pm-mata-um-negro-por-dia-e-protestos-sao-frequentes-03062020
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/as-travas-da-lei/


 
 

 

Armínio Fraga – economista; Ariovaldo Ramos – Pastor Batista Frente de Evangélicos pelo Estado 

de Direito; Beatriz Bracher – escritora; Bel Coelho – chef cozinha; Belisário dos Santos Jr. – 

advogado, ex-Secretário de Justiça do Estado de São Paulo; Cao Hamburger – cineasta; Djamila 

Ribeiro – escritora; Emicida – músico; Evandro Fióti – músico; Fernando Meirelles – cineasta; 

Flavio Ermírio de Moraes – dramaturgo, diretor e produtor de teatro; Guilherme Leal – 

empresário; José Carlos Dias – ex-Ministro da Justiça e ex-Coordenador da Comissão Nacional da 

Verdade; José Vicente – sociólogo, fundador da Universidade Zumbi dos Palmares; Juca Kfouri – 

jornalista/ABI; Luiz Carlos Bresser Pereira – professor emérito da Fundação Getúlio Vargas; Luis 

Terepins – empresário; Luiza Helena Trajano – Presidente do Grupo Mulheres do Brasil; Marcio 

Utsch – empresário; Maria Alice Setubal – educadora; Maria Filomena Gregori – presidente da 

Associação Brasileira de Antropologia; Milton Hatoum – escritor; Michel Schlesinger – rabino; 

Monique Gardenberg – cineasta; Patricia Pillar – atriz; Padre Julio Lancellotti – igreja católica; 

Paulo Saldiva – médico; Paulo Sérgio Pinheiro – professor aposentado de Ciência Política da USP, 

ex-Secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Nacional da Verdade; Vinícius Lima – 

SP Invisível; Walter Casagrande – jornalista esportivo; Yalorixá Nivia Luz – Terreiro Ilê Axé Oya; 

Zezé Motta – atriz. 

Aguarda-se resposta aos cuidados de Marina Dias, diretora executiva do IDDD, ou de 

Clarissa Borges, assessora de advocacy do IDDD, pelos respectivos contatos: 

marina.dias@iddd.org.br, (11) 98337-6202; clarissa.borges@iddd.org.br, (31) 99962-6410. 

Aproveitamos o ensejo para renovar os votos de estima e consideração e colocamo-nos 

à disposição para o que mais se fizer necessário. 

Cordialmente, 
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