


COMO FUNCIONA A 
NOSSA SOCIEDADE
Vivemos em uma sociedade dividida entre os interesses dos de cima e os de 
baixo.

O sistema capitalista funciona a partir da exploração da força de trabalho, 
do desemprego que ajuda a que o lucro dos patrões seja maior e se utiliza 
de um aliado muito importante e fundamental: o estado burguês, o governo 
dos ricos, patrões, proprietários dos bancos, das terras e das riquezas.

Para garantir a sua exploração os de cima usam diversos mecanismos de 
repressão para conter as lutas do povo pobre e trabalhador.

Sempre que ocorre uma greve, ou uma ocupação de terra, ou mesmo no dia-
-a-dia das favelas e comunidades, nas quebradas e vielas temos que estar 
atentos, pois além de sermos explorados no trabalho, somos oprimidos nos 
locais onde moramos.

Por isso, a idéia dessa cartilha é passar algumas orientações de como nos 
organizar e saber que temos direito a nos defender nessa luta difícil pelas 
nossas vidas. Para sobreviver é preciso cada vez mais nos organizar coleti-
vamente!
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COMO AGEM OS 
MECANISMOS DE 
REPRESSÃO?
Eles sempre usam o argumento de que estão agindo em nome da lei. Em par-
te isso é verdade, pois as leis são criadas pelos vereadores, deputados, sena-
dores para atender os interesses dos ricos e privilegiados. Mas é importante 
a gente saber que vivemos em uma democracia dos ricos, em que existem 
legalmente, algumas liberdades democráticas que eles têm que respeitar.

As polícias, GCM e o judiciário são os principais mecanismos de repressão 
direta, seja através de abordagens ilegais, invasões de domicílio, execuções 
sumárias, prisões abusivas, repressões às manifestações, protestos popula-
res, greves e ocupações.

Os casos de mortes na periferia pela repressão e também das prisões em 
massa, são uma dura realidade do nosso povo.

Lembre-se que quando ocorrer uma ação de violência ou abuso eles sempre 
vão justificar com a aplicação da lei, por isso, é importante saber como usar 
essas “liberdades democráticas” em favor da defesa de nossos direitos!
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COMO SE COMPORTAR 
DIANTE DE UMA 
ABORDAGEM POLICIAL?
Vamos tratar nesse ponto da cartilha de orientações legais de como se 
“comportar” diante de uma abordagem policial a partir de alguns trechos 
de orientações do GAECO, que é um grupo especializado do Ministério Pú-
blico que combate as ações ilegais da polícia, além de algumas orientações, 
ao final sobre como nos comportar.

Lembremos que são orientações para uma situação de abordagem em que 
lidamos com um poder militar que é muito grande:

• Não tente fugir, não ofereça resistência e atenda às determinações.
• Fique calmo e aja respeitosamente.
• Não use palavras agressivas, não faça movimentos bruscos ou que possam 
ser interpretados como tentativa de fuga ou de agressão.
• Mantenha suas mãos visíveis o tempo todo.
• Não toque o policial e jamais resista, mesmo que seja inocente do que foi 
acusado.
• Não discuta, não insulte, não ameace apresentar queixa contra o policial.
• Responda de modo claro e pausado às perguntas que forem pertinentes. 
Se não quiser responder, diga de modo respeitoso que não vai fazê-lo.
• É conveniente sempre identificar-se de modo claro e completo. Se tiver um 
documento com foto apresente-o ao policial. Se estiver sem documentos, 
procure se identificar de forma clara. Se lembrar, diga o número de seu RG 
ou CPF.
• Se houver pessoas (parente ou amigo) que queiram acompanhá-lo à De-
legacia de Polícia, solicite que o policial informe a qual distrito será levado.

• Você somente pode ser preso pelo que fez ou disse. A polícia 
não pode prender você por não dizer algo.
• Não interfira ou obstrua uma ação policial. Se pedir esclareci-
mentos, faça-o de modo natural e educado, mas se não 
receber explicações, não discuta.
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• Procure lembrar ou anotar a identificação dos policiais e das viaturas.
• Assim que puder, anote tudo o que for relacionado à abordagem sofrida.
• Procure localizar e identificar testemunhas da abordagem policial e peça 
seus nomes e números de telefones.
• Se sofrer alguma lesão tire fotos dos ferimentos; caso seja necessário pro-
cure atendimento médico imediato e peça ao médico que faça um laudo 
descrevendo as lesões sofridas e suas causas prováveis. Há programas de 
domínio público de movimentos de proteção de direitos humanos, para gra-
var a abordagem por meio de celular. 

COMO SE DEVE AGIR QUANDO FOR LEVADO PRESO:

• O preso deve ser levado à Delegacia de Polícia.
• O preso tem o direito de permanecer calado. Entretanto, pode dar expli-
cações que poderão ser consideradas a seu favor pelo Promotor de Justiça e 
Juiz quando receberem cópia do auto de prisão. Não convém oferecer expli-
cações, desculpas ou justificativas falsas. Lembre que sua defesa deverá ser 
feita perante um Juiz em momento posterior e antes da audiência em juízo 
você tem direito de falar reservadamente com seu advogado.
• Ao ser apresentado ao delegado, informe se foi agredido, mas não minta, 
porque você pode responder por mais um crime (denunciação caluniosa ou 
outro).
• Se a prisão for por ordem judicial uma cópia do mandado deverá ser entre-
gue ao preso logo depois da prisão, com declaração do dia, lugar e hora da 
prisão.
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COMO SE DEVE AGIR EM CASO DE SER 
ABORDADO NO VEÍCULO:

• Apresente sua carteira de habilitação e os documentos do veículo.
• A Polícia poderá revistar seu veículo se houver suspeita de crime em curso 
ou que nele possa existir algo ligado a crime (transporte de drogas, posse 
não autorizada de armas, etc.).
• Policiais podem fazer revista pessoal no motorista e nos passageiros se 
houver indício de que esteja envolvido com um crime ou cometendo um 
(como estar armado). Em caso de suspeita de irregularidade com o veículo 
este pode ser retido.
• Se o policial suspeitar que você está sob efeito de álcool ou drogas, ele não 
poderá obrigá-lo a fazer o teste do bafômetro, mas poderá conduzi-lo (se 
houver razoáveis indícios) à Delegacia de Polícia.

COMO SE DEVE AGIR NO CASO DE POLICIAIS 
ENTRAREM EM SUA CASA:

• A polícia não pode entrar em sua casa sem sua autorização ou sem ordem 
assinada por um Juiz. Mas, se houver suspeita de que na casa está havendo 
um crime (como tráfico de drogas ou mercadorias ou objetos sem origem 
lícita) não é necessário autorização.
• Você tem direito de ser informado do propósito da busca e apreensão que 
consta no mandado (expedido pelo Juiz). Recomenda-se que colabore indi-
cando onde se encontram os documentos ou objetos buscados.
• Ao ser notificado da busca, procure colaborar informando quem se encon-
tra na casa, onde, e quando for o caso, o motivo.
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MAIS ALGUMAS DICAS 
DO MOVIMENTO:
- Ao se apresentar na hora da abordagem mencione sempre a ligação que 
você tem seja com alguma Associação de Moradores, com o Movimento Po-
pular, com um grupo de cultura e artes, partido ou outro movimento orga-
nizado;
- Mantenha sempre contigo o número de um advogado de confiança ou liga-
do ao movimento;
- Nunca tome qualquer ação de forma isolada e procure sempre trazer a abor-
dagem para algum local público, onde outras pessoas possam ver a ação;
- Lembre-se NINGUÉM É OBRIGADO A PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MES-
MO OU DELATAR NINGUÉM. Então se for prestar algum depoimento pense 
no que vai falar, nunca fale se não for necessário, para não te incriminar ou 
incriminar alguém;
- Nas ações coletivas de nossa luta, seguir sempre as orientações sobre a 
nossa proteção para não cair em provocações e somente tomar atitudes que 
sejam fruto das decisões do coletivo.
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COMO MELHORAR A AUTOPROTEÇÃO 
EM NOSSA COMUNIDADE?

O nosso direito à existência é exercitado todos os dias desde quando saímos 
cedo para o trabalho ou pela busca dele, até quando voltamos tarde da noite 
para a ocupação, bairro, favela ou quebrada.

TEMOS QUE CUIDAR DOS NOSSOS
 O TEMPO TODO

Seguem algumas dicas para melhorar nossa auto-proteção:

- Nas ocupações, favelas, quebradas e bairros da periferia, procurar melho-
rar a iluminação das ruas, vielas e becos, isso ajuda a inibir as ações e facili-
tar a identificação de algum caso de violação aos nossos direitos;
- Procurar criar canais de comunicação direta nos territórios, como grupos 
de whatsaap, facebook e outros meios que possam ajudar a divulgar a ocor-
rência de situações de violência contra o nosso povo;
- Procurar se exercitar e praticar cursos de autodefesa e artes marciais;
- Manter sempre salvo nos celulares ou no papel, contatos de advogados li-
gados ao Movimento, da Defensoria Pública, OAB e Ministério Público.
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FINALMENTE
Cada vez mais a auto-organização é necessária em todos os campos da luta, 
por isso, não devemos tratar com menosprezo aos cuidados do dia a dia da 
nossa vida, principalmente, se atuamos em defesa da luta do povo pobre, 
negro e trabalhador.

Manter os olhos sempre abertos e a atenção redobrada quando realizarmos 
qualquer ação coletiva e também quando estivermos sozinhos.

CONTATOS EM CADA REGIÃO:

FONTES: https://gaeco.mppr.mp.br
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