
 
 

OFGAB_99-TP - PFDC Violência PM Fora Temer São Paulo  

 

Of. GAB nº 99/2016-P             Brasília, 2 de setembro de 2016. 

 

A Vossa Excelência a Senhora 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

E-mail: deborah@mpf.mp.br; pfdc-adm@mpf.mp.br; deborah@mpf.mp.br  

Telefone: (61) 3105-6001 

 

Excelentíssima Senhora Sub-Procuradora da República 

 

 Os parlamentares que assinam este documento manifestam sua 

preocupação com as denúncias de violação de direitos humanos cometidas por 

policiais militares de diversos estados da federação no último dia 31, em 

repressão aos protestos contra o impeachment inconstitucional. Trata-se de 

emprego arbitrário e exercício da força, que deve ser objeto de atuação do 

Ministério Público, a fim de que os autores do ilícito sejam punidos.  

 Nesse contexto, preocupa também a autorização dada por Michel 

Temer para o emprego das Forças Armadas no próximo domingo (4), na 

Avenida Paulista, sob pretexto da passagem da tocha paraolímpica, aliada à 

proibição de protestos nesse dia, por parte da Secretaria de Segurança Pública 

de São Paulo, sob o governo de Geraldo Alckmin. Solicitamos de Vossa 

Excelência que sejam tomadas medidas a fim de que o direito à manifestação 

dos cidadãos seja garantido. 

 A proibição de manifestações políticas, bem como a utilização 

excessiva de violência para coibi-las, é postura própria de regimes autoritários, 

que não têm legitimidade eleitoral e que dilaceram a soberania popular. A 

liberdade de expressão é direito fundamental inerente a democracia.  

 Sendo assim, solicitamos que Vossa Excelência tome as medidas para 

punir as violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado. Além 

disso, solicitamos medidas com vistas a garantir o direito à manifestação na 
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Avenida Paulista no próximo domingo, a fim de evitar novos episódios de uso 

desproporcional e ilegítimo da força. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Deputado PAULO PIMENTA 

 

 

Deputado WADIH DAMOUS 

Deputado PAULO TEIXEIRA 

Senador HUMBERTO COSTA 

 


