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APRESENTAÇÃO
... e no mais fundo decifro o choro pânico do mundo ...
Carlos Drummond de Andrade
Com o presente, temos a honra de apresentar o relatório anual da Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Trata-se de um primeiro balanço dessa problemática central para o Estado
Democrático de Direito. E não poderia chegar em hora mais oportuna, considerando a matéria que decidimos privilegiar nesta primeira investida: a segurança pública.
Neste exato momento, todos estamos com as nossas atenções voltadas para
o estado de São Paulo, acompanhando, num misto de angústia, tristeza e perplexidade, a evolução do caso que envolveu a morte de 09 jovens, deixando
outros tantos feridos, durante a dispersão de um baile funk, pela Força Pública
paulista, numa rua de Paraisópolis com nome de historiador.
O horror da rua Ernest Renan, onde ocorreu o Baile da 17, está sendo apurado.
Esperamos empenho das autoridades em elucidar o ocorrido e Justiça para as
vítimas e seus familiares. A coincidência da tragédia com a publicação deste
relatório veio a nos servir de reforço para a tese que temos defendido e que
procuramos sustentar nas páginas que seguem: a necessidade urgente de repensar o modelo de segurança pública brasileiro.
Decidimos formular um relatório cujo foco fosse a segurança pública, porque
entendemos que não há possibilidade de deslindar essa questão sem a centralidade dos direitos humanos, não sendo exagerado sustentar que enquanto insistirmos na manutenção da ordem pública, desconsiderando a promoção da dignidade humana, não chegaremos a nenhum resultado que não seja a barbárie.
As instituições brasileiras têm apresentado inúmeras dificuldades em lidar
com essa problemática, apesar dos mais de R$ 90 bilhões gastos em 2018. Os
números são assustadores: uma taxa de 27,5 mortes violentas e intencionais
por 100.000 habitantes; uma média de 180 estupros diários; a terceira maior
população de aprisionados do mundo, apenas para citar alguns. E sobre as forças policiais tem recaído o peso de todo o fracasso do país no enfrentamento
da questão. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
as forças de segurança brasileiras matam 17 pessoas por dia, em operações
policiais, enquanto seus agentes desabam, vítimas da violência autoinfligida.
Em 2018, dos 343 policiais civis e militares mortos, 104 cometeram suicídio.
É urgente entender a segurança pública como uma questão política. Algo
que precisa ser equacionado pelo Poder a partir de evidências, dados, ciência,
políticas públicas, enfim. Depois de três décadas de vigência da primeira
constituição a ter um capítulo sobre segurança pública, avançamos muito
pouco nessa percepção. Ainda tratamos o problema, basicamente, sem organicidade, apostando no viés bélico do confronto armado e militarizado, privilegiando a força e discursos irresponsáveis, que no fundo servem apenas
como estímulo à brutalidade.
O relatório é um convite ao pensamento. Como Hannah Arendt, acreditamos
que pensar e agir moralmente andam juntos. Quando os direitos humanos e
seus defensores são acusados de cumplicidade com o crime, por autoridades
que defendem a violência como antídoto para a violência, numa época de confusão generalizada entre a verdade e a mentira, pensar é a única chave para
decifrar o sentido desse “choro pânico”, superando essa atmosfera de medo e
de ódio que está a ameaçar a nossa democracia.
Boa leitura.
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SEGURANÇA
PÚBLICA E
DIREITOS HUMANOS:
REFLEXÕES PARA
UM APRENDIZADO
DEMOCRÁTICO
[...] a expressão máxima da
soberania reside, em grande
medida, no poder e na capacidade
de ditar quem pode viver e
quem deve morrer.
Achille Mbembe

Há no país
uma legenda,
que ladrão
se mata com tiro.
Carlos Drummond de Andrade

[...] O homem é um
bicho que treme.
João Guimarães Rosa

Execução de punição de flagelo por Jean Baptiste Debret

Introdução
Nos últimos trinta anos, mais de um milhão de
seres humanos foram vítimas da criminalidade
violenta no Brasil, massacradas por esse gigantesco moinho de gastar gente, segundo a lapidar expressão cunhada por Darcy Ribeiro. Em
2019, de acordo com o anuário brasileiro de segurança pública, 57.341 pessoas foram vítimas
de morte violenta e intencional.1 Do total, 53%
tinham entre 15 e 29 anos de idade; 77% eram
negros e 93% do sexo masculino.
Estima-se que 10% dos homicídios praticados
no mundo sejam cometidos no Brasil.2 Se por
um lado as taxas de elucidação de homicídios
são extremamente baixas, isso não impede o
país de apresentar a terceira maior população
de encarcerados do planeta.3
Um dado a ressaltar é o fato de vítimas e vitimadores pertencerem, quase sempre, ao mesmo segmento dos condenados à precariedade,
em decorrência da ordenação regular e secular
dos sistemas econômico e político, forma de
dominação inscrita “na ordem das coisas” como diria Pierre Bourdieu. Em boa medida, a
barbárie do tempo presente é a ferida aberta
por onde explode a herança de desigualdades,
injustiças e brutalidades do nosso passado escravocrata, que teima em permanecer atual.
Lilia Moritz Schwarcz observa:
Desde o período colonial, passando pelo Império e chegando à República, temos praticado uma cidadania incompleta e falha, marcada
por políticas de mandonismo, muito patrimonialismo, várias formas de racismo, sexismo,
discriminação e violência. [...] Nosso presente
anda, mesmo, cheio de passado [...]4.

A violência estrutural determinada pelo modo
de organização e de reprodução social tem sua
contrapartida. Toda a agressão produzida con-

tra o homem retorna em desfavor da sociedade
que a faz circular.
A esse cenário dantesco, devemos acrescentar outro ponto de extrema relevância, a fim delimitar melhor o contorno desse círculo: aproximadamente 11% do total das mortes referidas
envolvem as forças de segurança. Em 2018, as
polícias brasileiras foram responsáveis por
6.220 mortes. Nesse ano, ainda de acordo com
o anuário, 343 agentes de polícia foram mortos,
87 em serviço e 256 na folga; 104 cometeram
suicídio, números que não encontram paralelo
em qualquer outra democracia. No estado do
Rio de Janeiro, apenas este ano e até o final do
mês de outubro, foram computadas 1.546 mortes por intervenção de agentes no estado.5
Para além dos custos sociais e econômicos6,
há o impacto civilizatório que o massacre anual
de vidas humanas representa para a República;
impacto político, a levantar a suspeita do quanto ainda estamos distanciados da vigência efetiva de um Estado de Direito, eficiente na redução dos indicadores criminais e na garantia dos
direitos humanos, mais de trinta anos depois do
advento da chamada Constituição Cidadã.
Em certo sentido, os números da violência no
Brasil podem ser interpretados como o sintoma
de uma transição política malograda, uma vez
que os mecanismos de controle ainda operam a
partir de uma lógica militarizada, porque vincada pela identificação do criminoso como inimigo público a ser varrido a tiros de fuzil, a demonstrar a sobrevivência da ideologia da
segurança nacional, metamorfoseada na guerra
ao crime.
Em mais de três décadas de vigência da atual
Constituição Federal, ainda não conseguimos
equacionar a segurança pública, nos marcos
constitucionais. As iniciativas denominadas
“políticas de segurança” têm se configurado
pela ausência de decisões articuladas entre os
três níveis de governo, capazes de sustentar
ações e programas que se desdobrem no médio e longo prazos. Quando existem, as medidas são quase sempre voluntaristas e de curta
duração.
No Brasil, falta elevar a problemática da segurança pública ao patamar das políticas de Estado. Na ausência de uma verdadeira política pública de segurança, o país não consegue
avançar. A União Federal e os Municípios ainda
não encontraram seus respectivos papéis.
Quanto aos estados membros, a questão praticamente tem se reduzido à repressão criminal,
com foco quase exclusivo no mercado varejista
das drogas ilícitas.
Muita guerra e pouca política pública têm
produzido intenso sofrimento, tanto para a po-
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A POLÍTICA PODE E DEVE SERVIR DE
ESPAÇO, NÃO PARA A INTRODUÇÃO DA
MORTE NO REINO DOS HOMENS, MAS
PARA UMA EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA
DE ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS E
CONTROLE DA FORÇA.
pulação em geral, quanto para os agentes diretamente envolvidos. A guerra não apenas mata:
faz adoecer. No limite, a cultura bélica corrompe a humanidade dos atores, porque determina
uma subjetividade embrutecida. Não é outra a
razão pela qual o adoecimento psíquico é tão
elevado nas polícias brasileiras: é a contrapartida dos altos índices de letalidade.
Os resultados operacionais apresentados
por essa “política do confronto”, por outro
lado, são no mínimo questionáveis. De acordo
com uma pesquisa realizada pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP), em 2015 foram efetuados mais de 28.000 registros de ocorrência envolvendo apreensão de drogas ilícitas
no Rio de Janeiro: em 50% dessas ocorrências
apreendeu-se até 10 gramas de substância
entorpecente7.
Nesse tempo histórico confuso, de prevalência arrogante do econômico sobre o humano;
de violações sistemáticas à dignidade do homem, de avanço despudorado do medo e do
ódio sobre a compaixão e a solidariedade; de
recuo do estado providência, em favor da insegurança social generalizada, uma reflexão mais
abrangente sobre o enfrentamento da violência, fora do modelo simplista e militarizado do
combate ao crime, constitui uma necessidade
da razão.
No Rio de Janeiro, a tentativa de compatibilizar segurança pública e direitos humanos teve
nos anos 1980/90 momentos singulares de experimentação, que ainda podem nos servir de
inspiração, na construção de caminhos para a
segurança pública com base em outras premissas. Em primeiro lugar, é preciso imaginar uma
ordem pública que seja o resultado de uma experiência de autorregulação coletiva, em parceria com a polícia. Para isso, a política pode e
deve servir de espaço, não para a introdução da
morte no reino dos homens, mas para uma experiência democrática de administração de
conflitos e controle da força.

Com o relatório, não se almeja uma descrição
pormenorizada das inovações empreendidas
naqueles anos. Pretende-se, tão somente, rememorar uma tentativa de experiência democrática e transformadora da segurança pública,
ao mesmo tempo em que se busca refletir sobre a persistência da mentalidade guerreira,
como modo de enquadrar as polícias e a sociedade num confronto total contra o crime.
Dois objetivos, portanto, animam o presente
trabalho: o imperativo benjaminiano de dar voz
aos vencidos, buscando na reminiscência dos
derrotados, “tal como ela relampeja no momento de um perigo [...] as centelhas da esperança”8, e a crença viquiana de que os eventuais
retornos do homem à condição do desespero e
do medo não significam sua ruína definitiva,
apenas um momento negativo e necessário na
marcha da humanidade.

Um breve histórico
Entre os muitos flagelos engendrados pela ditadura militar implantada no Brasil, em 1964, o
enquadramento das forças de segurança nos
moldes da doutrina de segurança nacional, talvez se constitua no fenômeno menos compreendido e mais duradouro. Em apertada síntese,
a perspectiva bélica como tratamento da desordem é o resultado direto do transbordamento, para o campo da segurança pública, dos referenciais dessa ideologia, sobre a qual o regime
militar tinha sua base teórica de sustentação.
Em linhas gerais, a doutrina de segurança nacional (DSN) é um fruto da polarização estabelecida pela guerra fria. Naquela quadra, o mundo se encontrava dividido em blocos de
influência e dissuasão, numa proposta de segurança coletiva: de um lado os Estados Unidos e
seus aliados e do outro o grupamento sob influência soviética.
Com a criação da Escola Superior de Guerra
(ESG), em 1949, a DSN passa a se inscrever no
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Naldinho Lourenço

A GUERRA LEGITIMA
A SUSPENÇÃO DA
PRÓPRIA CONDIÇÃO
HUMANA DO INIMIGO.

panorama nacional. No cenário de conflito permanente e total estabelecido pelo contexto histórico, a DSN promoverá a submissão do país
ao ideário da segurança.
Na medida em que exige um esforço de mobilização constante para o combate de um inimigo
comum, a DSN enquadra a vida na perspectiva
da violência. Assim sendo, o militarismo, como
“um vasto conjunto de hábitos, interesses, ações
e pensamentos associados com o uso de armas
e com a guerra”, transborda os muros dos quarteis para o conjunto da sociedade.
Ao articular os conceitos de segurança e desenvolvimento, adequando-os ao cenário da
guerra fria, a DSN promoveu uma releitura das
forças de segurança quanto ao seu papel na política. As Forças Armadas passaram a se reconhecer não apenas como moderadores do processo político, mas como legítimos condutores
dos objetivos nacionais. As polícias, por sua
vez, passaram a se organizar visando a preservação da ordem institucional a todo custo.
A consequência da DSN foi a militarização da
segurança pública. O crime, como desordem,
passava a ser visto como ameaça às aspirações
nacionais; o criminoso, um inimigo a ser neutralizado, como na guerra. Toda “perturbação” da
ordem pública implicava em obstáculo ao de-

senvolvimento e ao progresso econômico e social. As noções de democracia, segurança e defesa se imbricavam.9
De acordo com os quadros teóricos e operacionais implantados a partir do golpe de 1964, “a
estabilidade passa a ser um pressuposto [...] o
dissenso é considerado como um ataque [...] um
dado perturbador que precisa ser eliminado.10
Nesse paradigma, a guerra se apresenta como o
argumento supremo para o direito de matar.
A mobilização permanente para a guerra abre
para o político a possibilidade do estado de exceção, na forma da suspensão de validade da
norma jurídica. A crença na existência de um
adversário, que ameaça a vida e os valores de
uma sociedade, cria as condições afetivas e intelectuais necessárias à desconsideração da
normatividade, como uma exigência do combate. A guerra legitima a suspenção da própria
condição humana do inimigo.
Assim sendo, o inimigo público, seja o subversivo, o traficante de drogas, ou qualquer grupo
identificado como tal, pode ser morto, porque
na guerra se mata. Na síntese precisa formulada
por Raymundo Faoro: “o núcleo de uma Lei de
Segurança Nacional reside no sentimento de
que o carrasco é, em última instância, o guardião da ordem”.11
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Quando a primazia incumbe à força, a política, como exercício da razão a serviço da autonomia humana, se transmuda no trabalho da
morte, porque “a força é aquilo que transforma
quem quer que lhe seja submetido em uma coisa”12. Em outras palavras, quando a guerra se
apresenta como um projeto central da soberania, como prática e discurso cotidianos, se estabelece uma relação inextricável entre a política
e a morte. Na formulação de Achille Mbembe, o
terror de estado encontra sua gênese “na percepção da existência do Outro como atentado
[...] cuja eliminação biofísica reforçaria meu potencial de vida e segurança”13. Assumir a inimizade como forma de existência significa militarizar a vida, viabilizando o terror.
No Brasil, as polícias civil e militar datam do
século XIX. A origem da Polícia Civil se confunde com a Intendência de Polícia, órgão criado
por d. João tão logo instalou a Corte portuguesa no Rio de Janeiro. A Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, embrião da atual Polícia Militar, nascia também no início do século XIX para
responder à demanda de policiamento nas ruas,
após a chegada daquela comitiva.
Os albores de ambas as instituições foram
vincados pelas atribuições da vigilância e da
preservação da ordem pública, numa sociedade
marcada pela violência inerente à escravização.
O que pode significar a “manutenção da ordem”, quando o estado de coisas normal se
configura na institucionalização da bestialidade? Segundo Dornelles:
Uma polícia criada para – e comprometida
com – a garantia e proteção dos poderosos
[...]. Uma instituição que, ao nascer e se desenvolver com tais objetivos, traz os vícios de
uma sociedade pré-moderna, ou cuja modernidade tardia não garantiu a satisfação das
promessas de emancipação contidas no seu
ideário. Enfim, uma polícia que não tem em
sua gênese a finalidade de garantir um Estado
de Direito Democrático que seria a representação de um contrato social entre indivíduos
iguais e livres14.

O escravismo supõe a possibilidade de aplicação de “um direito penal doméstico”: um poder de fato que se exerce à margem da lei. A
violência como gramática da vida, própria das
sociedades fundadas na opressão, corrompe as
instituições sociais, porque a paz, que em última análise elas deveriam garantir, nesse tipo de
configuração, “tende a assumir o rosto de uma
guerra sem fim”, na medida em que a escravidão é “estado de injúria [...] mundo espectral de
horrores, crueldade e profanidade intensos”.15

Logo no início do século XX aconteceu uma
mudança no sistema policial, fruto da reforma
introduzida pela lei 947, de 29/12/1902, assumindo o modelo brasileiro a configuração muito
próxima da que vigora até os dias de hoje.
Criou-se, na sequência, uma nova força pública
para substituir a Polícia Militar nas áreas centrais da cidade. Bretas informa que:
As tentativas de reforma policial começaram
em 1903, mas o problema ganhou maior importância após o fracasso da polícia em controlar a revolta da vacina em novembro de
1904. Uma nova força uniformizada, a guarda
civil, foi criada em 1905, tentando diminuir a
hostilidade do público diante do patrulhamento uniformizado e oferecendo uma polícia de aparência melhor para o centro renovado da cidade.16

Uma década depois, o decreto federal n°.
11.497, de 23 de fevereiro de 1915, determinou
que as Polícias Militares seriam organizadas de
forma similar ao Exército, sendo incorporadas a
ele nos casos de conflitos externos. Três anos
depois, o decreto n°. 12.790, de 02 de janeiro de
1918, estabelecia a condição de força auxiliar do
Exército à Polícia Militar.
Em 1920, através do decreto 14.079, de 25/02,
a Polícia Civil se modernizou em sua dimensão
de polícia investigativa, com um implemento
considerável dos serviços de investigação e perícia criminal. Oito anos antes, tinha sido criada
a Escola de Polícia Científica.
A constituição de 1934 reforçou os termos do
decreto de 1915, atribuindo o caráter de reserva
do Exército às Polícias Militares, que se estruturavam como pequenos exércitos estaduais.
Em 17 de janeiro de 1936, surgia a lei federal
n°. 192, que, ao reorganizar as Polícias Militares,
deu-lhes os contornos de atividade policial de
vigilância e garantia da ordem pública, além de
manter a incorporação ao Exército em caso de
mobilização nacional, na hipótese de um conflito externo. Ocorre que, as atribuições policiais
seriam exercidas por “unidades especiais, com
organização, equipamentos e armamentos próprios”17. Os Estados jamais organizaram as “unidades especiais” preconizadas pela legislação,
permanecendo as Polícias Militares, basicamente, como tropas aquarteladas no aguardo de
uma grave comoção da ordem.
A constituição de 1946 voltou a tratar das Polícias Militares, mantendo-as como forças auxiliares e reservas do Exército, responsáveis ainda
pela segurança interna e manutenção da ordem
pública18. É certo que os policiais militares também desempenhavam missões de policiamento,
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dividindo as atividades de guarda e vigilância
com outras agências, mas sempre como missões pontuais e específicas.
A Constituição de janeiro de 1967 manteve a
mesma destinação, acrescentando um item aos
encargos da União: “legislar sobre organização,
efetivos, instrução, justiça e garantias, inclusive
mobilização [das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros]”19.
Em março daquele ano, o governo federal
editava o decreto-lei n°. 317, na intenção de estruturar o modelo. Essa legislação posicionava
a Polícia Militar na manutenção da ordem pública e segurança interna, mediante a atribuição
de ações preventivas e repressivas, precedendo
a intervenção das Forças Armadas. O decreto
foi a primeira norma jurídica a demarcar mais
precisamente um duplo papel para a Polícia Militar: como força policial e como força militar,
reserva do Exército.
A partir do objetivo maior posto pela DSN, de
superação dos “antagonismos e pressões no
campo interno”, decidiu-se envolver as forças
de segurança de modo mais sistemático nas
ações de Segurança Interna.20 A consequência
desse amálgama foi o fato de a forma bélica,
implicada no conceito de defesa interna, estender-se à dinâmica dos conflitos criminais, militarizando as ações policiais no terreno da segurança pública.
Em outubro de 1968, o estado-maior do Exército editava a portaria n°. 84, aprovando e pondo
em execução a nota de instrução n° 1-68/EME,
que tratava de informações gerais e estabelecia
normas para o combate à guerrilha urbana.
Além de orientações quanto ao modo de atuar
das forças policiais, a nota orientava os comandantes a introduzirem nas palestras e instruções
conteúdos de Educação Moral e Cívica, como
modo de “fortalecer as convicções democráticas da tropa, para o repúdio a atos atentatórios
às instituições, à ordem pública e à lei”.21
No meado do mês de dezembro daquele ano,
era publicado o Ato Institucional n°. 5.
O decreto n°. 317/67 criava a Inspetoria Geral
da Polícias Militares (IGPM)22 para:
[...] centralizar e coordenar todos os assuntos da
alçada do Ministério da Guerra relativos às Polícias Militares; b) inspecionar as Polícias Militares,
tendo em vista o fiel cumprimento das prescrições deste decreto-lei; c) proceder ao controle
de organização, dos efetivos, do armamento e
do material bélico das Polícias Militares; d) baixar normas e diretrizes e fiscalizar a instrução
militar das Polícias Militares em todo o território
nacional, com vistas às condições peculiares de
cada Unidade da Federação e a utilização das

mesmas em caso de convocação, inclusive mobilização em decorrência de sua condição de
forças auxiliares, reservas do Exército; e) cooperar com os Governos dos Estados, dos Territórios e com o Prefeito do Distrito Federal no planejamento geral do dispositivo da Força Policial
em cada Unidade da Federação, com vistas a
sua destinação constitucional, e às atribuições
de guarda territorial em caso de mobilização; f)
propor, através do Departamento Geral do Pessoal, ao Estado-Maior do Exército os quadros de
mobilização para as Polícias Militares de cada
Unidade da Federação, sempre, com vistas ao
emprego e suas atribuições específicas e guarda
territorial. g) cooperar no estabelecimento da
legislação básica relativa às Polícias Militares23.

Na prática, a criação da IGPM permitia formular uma doutrina nacional para o emprego das
Polícias Militares.
No mesmo dia em que editava o decreto reorganizando as Polícias Militares, o governo central encaminhava para publicação o decreto-lei
n° 314, definindo os crimes contra a Segurança
Nacional.24
A edição de O Globo, do dia 01 de abril de
1967, destacava as inovações introduzidas no
policiamento da cidade pelo decreto 317/67:
A Polícia Militar, em defesa da sociedade, aceitou o desafio do crime. A partir de hoje 3.000
soldados estarão alerta nas ruas [...] vasculham a cidade no Centro, nas zonas Norte e
sul. Para combater o crime, não há roteiro, porque a Central de Informações subordinada diretamente à 3ª Seção do Estado-Maior, através
de cinco telefones [...] atenderá aos chamados
da população [...]. Na delegacia de vigilância,
há expectativa [...] seus 250 detetives percorrem os pontos ermos da cidade, todos dispostos a pôr fim à onda de assaltos que vêm ocorrendo [...]. Os detetives caçadores de bandidos
também se movimentam [...].25

O decreto-lei 317/67 provocou desentendimentos e incompreensões acerca do seu alcance. As dúvidas quanto à pretensão da União em
atribuir a exclusividade do policiamento ostensivo às Polícias Militares seriam dirimidas, dois
anos depois, com a publicação do decreto-lei
n°. 667, de 02 de julho de 1969; legislação ainda
em vigor, com algumas alterações. Até então,
as funções de policiamento ostensivo e de trânsito eram desenvolvidas por instituições civis
uniformizadas, as guardas civis e a polícia de
vigilância, órgãos subordinados à superintendência-executiva da Secretaria de Segurança
Pública, criada em 1962.

10 | Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ | Relatório anual 2019

Constituem o elemento da Força dos Governos Estaduais. Quando o comando das
operações de manutenção da ordem ou de
antiguerrilha estiver a cargo dos governos
estaduais, a área conflagrada será dividida
em áreas de responsabilidade de unidades,
cabendo, em princípio, aos comandantes da
PM assumir o comando dos setores (áreas
de responsabilidade de batalhão) e subsetores (áreas de responsabilidade de subunidades). Nos subsetores, os comandantes de
unidades instalarão suas bases de operações tipo polícia. Destas, partirão os pelotões e (ou) grupos para operações tipo polícia [...]29.

Em 30 de dezembro de 1969, o decreto-lei n°.
1072 promoveu uma pequena alteração no
667/69, mantendo a exclusividade do policiamento ostensivo como atribuição das Polícias Militares, ressalvando apenas as missões peculiares das
Forças Armadas. O decreto-lei 667/69, em sua
redação original, excetuava, além disso, os “casos
estabelecidos em legislação específica.”30
A alteração vinha reforçar o propósito do governo central: atribuir às Polícias Militares a exclusividade do policiamento preventivo e ostensivo. A mudança foi considerável. De acordo
com Zaverucha:
[...] ao contrário do que aconteceu no Estado
Novo varguista, o poder repressivo não ficou
nas mãos da polícia civil, mas dos militares. A
Polícia Civil uniformizada deixou de existir e as
Polícias Militares, então subordinadas ao Exército, passaram a responder isoladamente pelo
policiamento preventivo e ostensivo31.

Em suma: “um Estado forte, com uma força
pública forte e enérgica para manter a ordem
pública nas ruas [...].”32. Dessa mentalidade belicista decorreram alguns aspectos, dentre os
quais uma filosofia operacional centrada na

Caio Oliveiraa/ acervo CDDHC

Em setembro de 1969, o chefe do estado-maior do Exército mandava publicar a Instrução
Provisória IP 31-17, tratando das operações urbanas de defesa interna. A referida instrução esmiuçava a portaria anterior, disciplinando “componentes das forças legais” para a “eficiente
execução de operações tipo polícia.”26 Adotava-se pela primeira vez o termo “inimigo urbano”
para designar os participantes da luta armada.27
A missão das tropas envolvidas na operação não
poderia ser mais clara: “destruir as forças irregulares do inimigo em centros urbanos.”28
Com relação às Polícias Militares, a IP 31-17 estabelecia:

“adoção do modelo de guerra para o combate
ao crime [...], sendo o “criminoso percebido
como o inimigo a ser eliminado.”33
O fim da ditadura militar não significou a desmilitarização da segurança pública. A herança
de um terror difuso, inerente à sociedade escravocrata, fundiu-se à razão de estado belicista
da DSN, adaptando-se posteriormente à nova
ordem constitucional, como estratégia contra o
desafio das drogas ilícitas. A política reduzida
ao gerenciamento da guerra aceita a inevitabilidade da morte do inimigo, no que é favorecida
pelo racismo estrutural, porque o racismo é
“acima de tudo uma tecnologia destinada a
permitir o exercício do biopoder”34.

Em defesa da sociedade
O processo de redemocratização que, desde o
final dos anos 1970, pautava as principais discussões políticas e acadêmicas no país ficaria
marcado por uma espécie de despertar da
consciência coletiva para o problema da violência urbana. No raiar da década, em janeiro de
1970, o editorial do Jornal do Brasil, escrito a
propósito do linchamento de uma pessoa com
sofrimento psíquico no município de Nova Iguaçu, já chamava a atenção para o fato:
A Baixada Fluminense é palco notório de violências policiais, berço do Esquadrão da Morte.
Ali a polícia só se movimenta com disposição
quando trata dos seus próprios interesses e de
suas vinganças. Mas em relação a esse terrível
caso de Nova Iguaçu a própria polícia federal
deveria intervir, para apurar, com presteza e decência, as circunstâncias do martírio de um infeliz. O descaso das investigações, o tom quase
chocarreiro, com que a polícia local e a Secreta-
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Naldinho Lourenço

ria de Segurança, se manifestam a respeito, representam um insulto à sensibilidade e ao senso de justiça de um povo inteiro. Que um bando
de feras tenha executado um homem indefeso
é coisa terrível. Mas o crime adquirirá uma envergadura de crueldade nacionalmente consentida, se continuar a ser tratado como se não
passasse de uma traquinada.35

Comprometida na tarefa da abertura política,
a cúpula do regime militar foi se abstendo progressivamente do envolvimento em crises na
área da segurança pública. A desconfiança em
relação às instituições policiais ganhava canais
de expressão, quanto mais os meios de comunicação se libertavam das amarras da censura.
Para Sento-Sé e Soares:

Na antiga Guanabara, o fenômeno não se
apresentava muito diferente. Em junho de 1971,
a atuação de grupos de extermínio no Estado
levou o conselho da Ordem dos Advogados do
Brasil a encaminhar ofício ao presidente da República solicitando ajuda federal, “contra essa
bárbara, sórdida e execrável organização criminosa que é o Esquadrão da Morte36.
À medida em que os anos 1970 chegavam ao
fim, a dinâmica criminal no Rio de Janeiro começou a apresentar novos sujeitos e práticas,
como o tráfico de drogas, modalidade de comércio ilegal que se consolidaria nas décadas
seguintes. A violência associada à prática desse
crime passaria a assumir um papel central na
representação da cidade. No início dos anos
1980, quando a ditadura chegava ao fim, a segurança pública se destacava como um dos
principais problemas do Estado.

Desde o início da década de setenta, as denúncias de crimes contra os direitos humanos
praticados pelas forças de segurança do Estado se avolumaram, a princípio timidamente,
ganhando mais espaço e consistência à medida que a censura se tornava mais flexível. Instituições da Igreja e da sociedade civil, como a
CNBB, a ABI e a OAB, manifestavam-se publicamente contra os excessos e desmandos
ocorridos em quartéis e outros órgãos de segurança. A trégua parcialmente pactuada pela
lei da anistia não poderia ser suficiente para
aplacar as feridas, tampouco para se considerar resolvida a questão dos crimes contra os
direitos humanos perpetrados pelo Estado37.

Assim, nas grandes capitais brasileiras e no
Rio de Janeiro em especial, observava-se um
quadro de crise interna nas agências policiais
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A REORGANIZAÇÃO DAS POLÍCIAS
MILITARES NO CONTEXTO DA
DITADURA MILITAR PROMOVEU
UMA “IDEOLOGIA MILITAR PARA O
EMPREGO DA POLÍCIA FARDADA”,
CONSOLIDANDO A “PRÁTICA DE
PRENDER PARA INVESTIGAR E DE
COMBATER, NO MODELO DE
GUERRILHAS URBANAS
refletindo, de forma mais ampla, no campo da
segurança pública. Camadas médias da sociedade civil passaram a condenar a ação policial,
exigindo uma nova abordagem que considerasse a questão dos direitos humanos.
No ano de 1982, ainda durante a campanha
eleitoral que levaria Leonel Brizola ao poder, a
questão da segurança pública era apontada,
por pesquisas de opinião, como problema número um para grande parte da população da
cidade do Rio de Janeiro.
O então governador Chagas Freitas enfrentava problemas com denúncias de abusos de
autoridade e violência dos agentes de segurança – principalmente contra a população
pobre e favelada – e corrupção nos meios policiais. A atuação de grupos de extermínio no
Estado e a imagem ainda muito viva da operação policial no morro da Cachoeirinha, contribuíram para aguçar a opinião pública quanto ao tema.

nos na agenda política brasileira, na medida em
que deslocava a matéria para o campo da segurança pública.
Acerca desse modo de lidar com a questão criminal, o secretário de Polícia Militar enfatizava:
A militarização que se dá neste momento histórico não pode ser percebida somente pela
presença de oficiais do Exército no comando
das Polícias Militares ou como titulares das secretarias de segurança. É mais do que isso: é a
construção de um modelo teórico para as políticas de segurança, que se caracteriza pela
submissão aos preceitos da guerra e que consiste na implantação de uma ideologia militar
para a polícia.40

No ano de 1979, a fotografia dos homens negros, atados como se fazia com escravos fugitivos, causou impacto simbólico junto à opinião pública poucas vezes visto anteriormente.
Fixada e amplamente compartilhada pela circulação de largo alcance da mídia impressa, a
cena é semantizada como quadro paradigmático da ação das forças de segurança do Estado e do padrão de interação destas com a parcela miserável da sociedade38.

A orientação da nova política criminal compreendia as instituições policiais como parte
importante da problemática da segurança, mas
não sua resposta exclusiva. De acordo com a
nova visão, o fenômeno ultrapassava a capacidade operativa das forças públicas, sendo, em
última análise, a consequência inevitável da violência objetiva necessária à produção da desigualdade econômica e da exclusão social.
Na esteira dessa compreensão mais alargada
da criminalidade como um drama intrinsecamente social, o governo acenava com duas medidas de enfrentamento, a médio e longo prazos: o programa de Educação Integral e o
programa de habitação, Cada Família um Lote.

Com o novo governo, os direitos humanos são
inseridos na agenda das polícias estaduais39. De
acordo com Sento-Sé, ao trazer para as agências de controle do crime tal temática, Brizola
contribuía para a inscrição dos direitos huma-

Pelo primeiro, buscava-se a democratização
do acesso ao ensino formal para toda a população pobre, fornecendo condições adequadas para que as crianças passassem o maior
tempo possível em um espaço propício à
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aprendizagem e à socialização [...]. Com as
oportunidades abertas pela escolarização, os
apelos do mundo do crime já não arrastariam,
futuramente, tantos jovens [...]. O programa
Cada Família um Lote [...] previa a cessão de
lotes e financiamento para a construção de casas para famílias pobres [...] os títulos de propriedade eram concedidos às mulheres, reconhecidas como as verdadeiras e principais
provedoras das famílias [...]41.

Com relação ao modo de atuar das polícias, a
marca foi a extensão do respeito à dignidade
humana aos segmentos pobres da população,
através de um esforço de aproximação. Uma filosofia de emprego para a polícia, com base
numa articulação com a comunidade, para fazer
frente à insegurança e ao medo do crime, era a
proposta inovadora naquele início de década. A
iniciativa sintetiza uma modificação doutrinária
fundamental, que passaria a orientar o policiamento, uma mudança compatível com a orientação democrática do novo governo e dos novos tempos: a ideia de um policiamento
comunitário.
A definição do policiamento comunitário põe
como componentes centrais e complementares
a parceria com a comunidade e a resolução de
problemas. Parceria com a comunidade e resolução de problemas são as duas chaves para o
entendimento do policiamento comunitário42.

Tendo como ponto de partida a interação entre polícia e comunidade, pretendia-se criar “as
bases para uma polícia nova, esperando que,
aos poucos, [fossem] superados os conceitos e
as práticas da polícia velha.”43 Uma nova polícia:
“uma organização que se entendesse como órgão prestador de serviços, que tivesse compromisso com o bem-estar da comunidade, garantidora de direitos civis.”44
No dizer de Renato Lessa, [...] ali tivemos nossa primeira tentativa de definir tal política [de
segurança pública] nos marcos estritos do estado de direito [...] no início da década de 80, no
Rio de Janeiro, uma importante inovação cultural e institucional foi ensaiada.”45
Fato é que o movimento de ressignificação
das práticas policiais vai ocorrer ao mesmo
tempo em que as instituições passam a lidar
com uma nova dinâmica criminal no estado. No
bojo dessas transformações, as propostas de
reforma passam a ser encaradas como inadequadas, tanto por parte dos policiais quanto de
segmentos mais conservadores da sociedade,
que começavam a vislumbrar no retorno à militarização das ações repressivas, a resposta

apropriada ao crime. Ao caminhar para o fim do
primeiro mandato, o governo era acusado de
inibir a ação policial e o governador, de não deixar a polícia invadir as favelas.
O eleitorado fluminense foi particularmente
sensível às propostas do candidato que prometia “acabar com a violência no estado em seis
meses”.46 Nesse aspecto, a contribuição da mídia foi decisiva. Segundo Américo Freire: “Nas
reportagens, o grande público podia facilmente
associar a escalada da violência urbana com o
fracasso da política governamental dos direitos
humanos.”47 Abertas as urnas, Darcy Ribeiro
perdia o governo estadual para Moreira Franco.
Ao reproduzir as práticas militarizadas, reduzindo a política criminal às incursões armadas de
policiais nas favelas, apostando na intensificação
das operações como estratégias de redução dos
indicadores criminais, o novo governo contribuiu
para o retorno de uma “política de segurança
que deixava em segundo plano a questão dos
direitos humanos e a orientação da ação policial
pautada pelo respeito à lei”48.
A “política do confronto” elevou consideravelmente os indicadores de homicídio, “com
destaque para o ressurgimento dos esquadrões
da morte”.49
[...] a taxa de homicídios do Rio de Janeiro disparou. De acordo com dados do Mapa da Violência, em 1986 morreram 20,2 pessoas a cada
100 mil habitantes. No primeiro ano de governo, em 1987, esse número subiu para 30,4. Em
1990, último ano completo de Moreira Franco
no governo, chegou a 56,1 para cada 100 mil
habitantes.50

Sem uma agenda clara sobre segurança pública, além da afirmação genérica do “combate
sem tréguas ao crime”, o governo reagia aos
desafios da segurança pública ampliando o espectro das operações policiais, com “incursões
armadas nas favelas e eliminação ou prisão de
um ou outro chefe local, imediatamente substituído por seu lugar-tenente.”51
Na segunda metade dos anos 1980, o tráfico
de armas altera ainda mais o aspecto da violência no estado.
Uma das mudanças mais importantes seria o
rápido processo de aquisição de armamento
pesado. Tornado um negócio capaz de movimentar somas vultosas, o tráfico de drogas suscitou a disputa de grupos pelos pontos de venda varejista de droga, em sua maioria localizada
nas favelas. Essa tendência teria dinamizado
um outro comércio em expansão. Assim, a organização de grupos fortemente armados voltados para o comércio ilegal de drogas e o con-
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sequente crescimento do comércio ilegal de
armas, alteram significativamente as dinâmicas
de violência no Rio de Janeiro52.
Leonel Brizola vence as eleições estaduais de
1990. Assume com muitas críticas à política de
segurança de seu antecessor.53 Dos nomes definidos para as dezessete secretarias de Estado,
dez haviam colaborado com seu governo anterior, entre estes figurava o nome de Carlos Magno Nazareth Cerqueira, reconduzido ao comando da Polícia Militar. Interpretara sua eleição
“como um sinal de que o povo desejava a volta
dos antigos colaboradores.”54
O governo traçara diretrizes básicas que deveriam inspirar as ações policiais. Tais orientações foram formuladas seguindo os mesmos
princípios filosóficos do primeiro governo.

Leon Diniz / acervo CDDHC

a) implicar a comunidade na gestão da segurança; b) privilegiar a atuação preventiva; c)
buscar eficácia pelo tratamento globalizante
de cada problema específico; d) impedir toda
intervenção policial ilegal ou abusiva; e) promover uma articulação operativa de base entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros e f) tornar os serviços policiais
acessíveis a todos, reduzindo a desconfiança
ou decepção com relação a eles por parte das
camadas populares mais carentes.55

O contexto, porém, se complicara consideravelmente. A corrupção e a violência policial
somadas ao amálgama entre drogas e armas
se agudizara no período, com impacto sobre
as favelas. Diante disso, o governo decide
aprofundar as transformações iniciadas anos
antes. Consciente da urgência em implementar medidas de modernização e controle das
forças policiais, notadamente no que dizia

A “POLÍTICA DO
CONFRONTO” ELEVOU
CONSIDERAVELMENTE
OS INDICADORES DE
HOMICÍDIO, “COM
DESTAQUE PARA O
RESSURGIMENTO
DOS ESQUADRÕES
DA MORTE”
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respeito à corrupção e à letalidade policial, a
secretaria de polícia passa a ensaiar uma mudança na gestão organizacional, condizente
com a difusão da filosofia de policiamento
comunitário.
Cria-se, então, o Grupamento de Aplicação
Prático-Escolar, cujo objetivo era trabalhar com
a filosofia de polícia comunitária em favelas. O
projeto piloto foi realizado no morro da Providência. A prática do policiamento comunitário
envolvia reuniões periódicas com a comunidade, através das quais o emprego dos recursos
materiais e humanos era avaliado, quanto ao
seu melhor aproveitamento. Toda atividade policial era objeto de uma crítica permanente. A
comunidade participava da gestão de sua própria segurança. Naquele espaço de discussão e
formação de consensos ensaiava-se a constituição do “político como terreno em que a sociedade transforma a si mesma.”56
Nesse segundo momento, o governo investe
com energia na temática dos direitos humanos.
Promove diversos cursos de qualificação na
área direcionado para os agentes policiais, e
adota um código de ética esperando difundir
uma cultura organizacional de respeito à pessoa humana como valor institucional.
Na Polícia Militar, o secretário Carlos Magno
Nazareth Cerqueira inaugura um ambiente destinado à divulgação de pensamento acerca de

teoria de polícia, violência e criminalidade: a Biblioteca da Polícia Militar, uma editora que faz
circular material moderno sobre temas de interesse policial, no intuito de fomentar o estudo e
qualificar o debate sobre segurança pública.
No final de 1992, começaram a surgir muitas
vozes saudosas das Forças Armadas. Entre os
dias 3 e 14 de junho, os militares foram convocados para reforçar o policiamento da cidade do
Rio de Janeiro, em função da 2ª Conferência
Mundial sobre o Meio Ambiente, patrocinada
pela Organização das Nações Unidas, a ECO-92.
Por outro lado, as críticas no meio policial contra
a política de segurança pública fundada nos direitos humanos se tornavam mais explícitas.
Mesmo com as medidas correcionais que empreendeu, principalmente com a reestruturação
dos órgãos de controle interno, a violência e a
corrupção policial produziram, em um único
ano, duas chacinas (Vigário Geral e Candelária),
enfraquecendo as iniciativas de reforma, sobretudo no que se refere à legitimidade junto à população, que passaria a perceber os acontecimentos – graças a uma campanha sistemática
da mídia - como o reflexo de um governo débil
e sem controle da tropa. Naquele ano de 1993,
os chamados arrastões nas praias da Zona Sul
da cidade do Rio de Janeiro iriam contribuir,
também, para ampliar a sensação de caos e de
ineficiência da política pública de segurança.
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Tão logo Nilo Batista assume o governo, “começa intensa campanha pela intervenção do
governo federal no Estado.”57 A sensação de insegurança que se espraiara pela sociedade, somada à desconfiança da população com o governo e suas forças policiais, alimentavam o
desejo de fazer o Exército Brasileiro retornar às
ruas, como no tempo da ECO-92.
A possibilidade de uma intervenção federal
na segurança pública do Rio de Janeiro começou a se concretizar a partir de outubro. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral requisitou
a presença da tropa federal no Rio de Janeiro
para garantir a totalização dos votos da 25°
Zona Eleitoral, zona oeste da cidade, alegando
que os juízes envolvidos na apuração estariam
sendo ameaçados de morte pelo tráfico de drogas.58 As pressões políticas começaram a se
tornar insustentáveis.
Após o transcurso do primeiro turno das eleições, o candidato ao governo do Estado pelo
PSDB, Marcello Alencar, procurou apoio na Ordem dos Advogados do Brasil para a ideia da
decretação do Estado de Defesa no Rio de Janeiro. O candidato não descuidou de buscar o
apoio do Poder Judiciário. Manifestando-se favorável à presença das Forças Armadas na repressão ao crime, o presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, acrescentava:

No final de outubro de 1994, Nilo Batista foi
convidado pelo presidente Itamar Franco para
discutir a situação do Rio de Janeiro. O governo
federal queria negociar o envio do Exército
para “auxiliar no combate à violência no Rio”.60
Dias antes do primeiro turno das eleições, sem
ter outra saída, o governo estadual assina um
convênio com a União através do qual as atividades de planejamento e coordenação da área
de segurança e defesa civil passariam ao controle dos militares. Começava a Operação Rio.
Na avaliação de Sento-Sé: “Estava sacramentado aquilo que alguns analistas interpretaram como
um dos maiores golpes eleitorais da história republicana brasileira.”61 Cecília Coimbra anotou:
Destacamos três aspectos privilegiados por
essa “operação militar no Rio. Questões que
se encontram na subjetividade dos brasileiros, presentes em muitos momentos de nossa
história, mas que foram à época da intervenção bastante realimentadas no cotidiano de
todos os fluminenses. A certeza de que vivemos “uma guerra civil”, de que as Forças Armadas são melhor preparadas e, portanto,
incorruptíveis se comparadas às Polícias Militares e civis, assim como a crença de que as
torturas e desaparecimentos até podem
ocorrer com aqueles considerados “suspeitos”, tornaram-se temas cotidianos durante
toda a “Operação Rio” [...]62.

Caio Oliveira / acervo CDDHC

A criminalidade tem que tomar um choque.
Chegamos a tal ponto que temos de tomar
uma medida drástica, com restrições (aos direitos individuais) inclusive. Não devemos ter
prurido de dizer isso. Vivemos numa guerra

interna [...]. A polícia não tinha que ir uma vez
na vida e outra na morte aos morros. Tinha de
estar lá permanentemente [...].59
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EM PLENA VIGÊNCIA DE UMA
CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA,
OPTAVA-SE POR TRATAR UM PROBLEMA
CRIMINAL ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO
MILITAR E POR SEPULTAR UMA
EXPERIMENTAÇÃO PIONEIRA NO BRASIL,
QUE PRETENDEU INSCREVER A
TEMÁTICA DOS DIREITOS HUMANOS
NA FORMULAÇÃO DA POLÍTICA
DE SEGURANÇA PÚBLICA.
No primeiro dia de novembro, o Jornal O
Globo estampava a novidade, dando a entender que os militares já teriam, inclusive, um
plano para enfrentar o exército do crime.63 O
secretário de Polícia Militar perceberia em
pouco tempo que não havia plano, ao menos
que fizesse justiça à complexidade do problema. Em sua opinião,
[...] a operação só ganhava significado por articular as ações policiais contra os crimes federais: contrabando de armas e tráfico de entorpecentes. Insistíamos na necessidade de
um plano nacional de prevenção e repressão
aos referidos crimes que articulasse as políticas e ações da Polícia Federal com as diferentes polícias estaduais. [...] o desenrolar da citada operação só veio a nos frustrar, pois, além
da ausência da Polícia Federal, as Forças Armadas se voltaram preferencialmente para
ações nas favelas.64

Em plena vigência de uma constituição democrática, optava-se por tratar um problema
criminal através de uma solução militar e por
sepultar uma experimentação pioneira no Brasil, que pretendeu inscrever a temática dos direitos humanos na formulação da política de
segurança pública.
A Operação Rio limitou sua ação a incursões
violentas nos territórios de pobreza. Ocorreu
com a brutalidade habitual e, por conseguinte,
foi logo cingida de denúncias. Em sua segunda
fase, já no início de 1995, por um convênio entre o Exército e o governo estadual recém-

-eleito, firmou-se um novo acordo segundo o
qual o Exército participaria apenas da Operação Rubi, patrulhando as grandes vias e as rotas de fuga65.

Eleito, Marcello Alencar recria a Secretaria de
Estado de Segurança Pública nomeando um general para dirigi-la66. Retoma a política pautada
na força, da qual a “premiação em pecúnia por
mérito especial”, popularizada como “gratificação faroeste”, instituída no final de seu primeiro
ano de governo, foi um símbolo eloquente.
Criada a pretexto de estimular o trabalho policial, a famigerada gratificação consistia num
prêmio a ser pago aos policiais, cuja atuação
fosse considerada “meritória”, na forma de um
adicional que poderia variar entre 50% a 150%
do valor soldo. Em síntese: uma gratificação
que ampliou as taxas de letalidade, por conta
do confronto armado figurar como critério de
avaliação da conduta meritória.
O secretário fora comandante-geral da Polícia
Militar no início dos anos 1980. Em 1971, ainda
major, o oficial comandava o DOI/CODI de Salvador quando chefiou a Operação Pajuçara67,
responsável pela morte de Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército e líder guerrilheiro da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), em setembro de 1971 no interior da Bahia. Gabava-se
de haver travado o último diálogo com o capitão, quanto o acusara de “traidor da pátria, da
família e do Exército”68. Prometia destemor e
empenho no cumprimento da missão. Definia-se como “um combatente”.69
Segundo pesquisa coordenada por Cano, depois da entrada em vigor da “gratificação faro-
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este”, o emprego da força letal pela policial se
eleva consideravelmente.
Desde a entrada em vigor da política das premiações e promoções por bravura e outras políticas afins, o número de mortos decorrentes
das intervenções policiais dobrou, passando de
16 para 32 por mês. Ainda mais revelador, o índice de letalidade também dobrou, passando
de 1,7 para 3,5 mortos por cada ferido [...]70.

O governo Anthony Garotinho apresentou em
seu início uma ação inovadora de modernização da Polícia Civil, com o programa Delegacia
Legal; investiu nas Delegacias Especializadas
de Atendimento ao Mulher, além de retomar a
iniciativa do policiamento comunitário, dos governos Leonel Brizola, criando o Grupamento
de Policiamento em Área de Risco, inspirado no
GEPE dos anos 1990.
Como resultado direto deste início de reformulação, o balanço do primeiro ano foi a redução
em 40% do número de civis mortos pela polícia, bem como a redução do número de policiais mortos, além de uma apreensão record de
armas em poder dos criminosos: 9 mil71.

A criação do Grupamento Especial Tático
Móvel, no entanto, passou a reproduzir a lógica

bélica, sobretudo como resposta ao comércio
de drogas ilícitas e aos crimes a ele associados. As inovações acabaram tragadas pelas
velhas práticas.
[...] as mudanças de perspectivas no governo
estadual do Rio de Janeiro puderam exibir
suas marcas de forma bastante contundente,
cujo resultado pode ser melhor transcrito numérica que qualitativamente: nada mais que
592 pessoas mortas pela polícia, contra 91 policiais mortos [em menos de dois anos]72.

Os governos eleitos no final dos anos 1990 e
meado dos anos 2000 não foram capazes de inovar de modo sustentável e substancialmente, em
termos de agenda para a segurança pública. No
início dos anos 2000, os confrontos se acirravam.
O secretário de segurança, à época, justificava a
ofensiva nos seguintes termos: “nosso bloco está
na rua e, se tiver que ter conflito armado, que tenha. Se alguém tiver que morrer por isso, que
morra. Nós vamos partir pra dentro”73.
Entre esses governos, o Rio de Janeiro viveu
um breve intervalo petista: Benedita da Silva,
vice-governadora de Garotinho, assumiu após o
afastamento deste para disputar a presidência
da República nas eleições de 2002. O comando
da segurança pública foi entregue a um jurista
antipenalista. As dificuldades orçamentárias e o
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[...] uma perspectiva de segurança pública que
tem, por trás de si, algo de "limpeza" - para
utilizar uma expressão comum durante a era
nazista da Alemanha. Faz parte da mesma lógica militarista norte-americana: George W.
Bush atacou e invadiu o Iraque para "restabelecer a democracia". O que existe é o coroamento de uma política anti-criminal e anti-drogas norte-americana, que acredito ser uma
cortina de fumaça para o controle social violento dos pobres no neoliberalismo77.

O investimento das agências de criminalização na gestão da população, com base na violência, tem suas consequências. Toda exposição
continuada e intensa da força policial em missões dirigidas a “acabar de vez com” resulta em
tensões éticas profundas e devastadoras. A
brutalidade manifesta-se como corrupção.
Em 2008, como reação ao sequestro e tortura
de jornalistas que investigavam a atuação de
milicianos no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa instaura uma Comissão Parlamentar de

(CC BY-SA) Mídia Ninja

pouco tempo de governo impedem uma avaliação precisa das tentativas de construção de
uma alternativa para a política do confronto.
Os governos Sérgio Cabral e Pezão foram
marcados pela experiência das Unidades de Polícia Pacificadora, que durante algum tempo pareciam trazer um novo olhar para a segurança.
Contudo, problemas estruturais no programa,
somados à sua vertiginosa velocidade de crescimento, para atender à agenda dos grandes
eventos internacionais, que a cidade protagonizou no período, revelaram em pouco tempo a
natureza do programa enquanto gestão militarizada das favelas.
O período começou com o governo prometendo “ganhar a guerra contra os criminosos”74.
Em junho de 2007, uma operação no Complexo
do Alemão resultaria em 19 mortos, evento que
ficou conhecido como a “chacina do Pan”. A
operação acontecia no desdobramento de uma
série de investidas das polícias, iniciada em
maio daquele ano e que se estenderia até julho.
No total, morreram 44 pessoas e 78 ficaram feridas durante os dois meses de cerco75.
O secretário de segurança dizia que as ações
policiais não tinham relação com a proximidade
dos jogos pan-americanos, que ocorreriam naquele ano entre 13 e 29 de julho, e que “desta
vez a secretaria quebrou o pacto de não-agressão contra os bandidos”76.
O olhar atilado de Vera Malaguti percebia naqueles primeiros movimentos do governo, um
modo de lidar com a exclusão social: criminalizando os pobres.

Inquéritos, que ao final revelou a atuação dessa
modalidade criminosa, e as relações espúrias
entre agentes públicos e as estruturas de poder
que caracterizam esse tipo de organização.
A partir de 2014, o estado começa a enfrentar
uma deterioração de sua economia e de sua
saúde financeira, que levará à decretação de estado de calamidade pública em 2016. Denúncias graves de corrupção acarretaram a prisão
de Sérgio Cabral e Pezão, este último em pleno
exercício do mandato. Com o programa das
UPP em crise e a situação da segurança pública
em colapso generalizado, o governo federal
convoca mais uma vez o Exército brasileiro, sob
o argumento da Garantia da Lei e da Ordem,
promovendo uma intervenção na segurança
pública em fevereiro de 2018.
Ao contrário de outros empregos recentes da
Força no estado, como em 2010 no Alemão, ou
em 2015 nas 16 favelas do complexo da Maré78,
na intervenção de 2018, os militares não foram
acionados para a ocupação das favelas, mas
para a intensificação exponencial das incursões
armadas, em apoio às polícias estaduais, na esteira do velho entendimento de que segurança
pública se resolve na bala.
Na noite de 14 de março, a vereadora Marielle
Franco e seu motorista Anderson Gomes, foram
brutalmente assassinados, quando saíam de
uma palestra no Centro do Rio. Mulher negra,
oriunda da favela da Maré, tinha 38 anos de idade e estava em seu primeiro mandato. Era uma
corajosa defensora dos direitos humanos, incansável na denúncia dos abusos cometidos
por agentes públicos, identificada com o sofrimento da população pobre e com a causa da
cidadania LGBT. No momento de sua execução,
Marielle era a relatora da Comissão Representativa da Câmara de Vereadores, criada para monitorar a intervenção federal.
As investigações sobre o assassinato revelaram a existência de um grupo de matadores de
aluguel atuando no estado, autodenominado
“escritório do crime”, organização que reuniria
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policiais da ativa e ex-policiais, numa versão
atualizada dos esquadrões da morte. O extermínio planejado de uma defensora dos direitos
humanos, uma parlamentar no exercício de suas
funções, durante uma intervenção federal e em
pleno ano eleitoral, para além do atentado manifesto à democracia é sintoma, talvez, de que
se tenha escalado um degrau a mais na normatização da barbárie, como gramática da vida.
Se a necropolítica é a expressão da cidadania
que a política confere à morte, o assassinato de
Marielle Franco pode ser visto como a bestialidade em estado de delírio. A banalização do terror
de estado já não é eficiente o bastante para dar
conta dos “inimigos internos”, precisa ser ampliada numa espécie de parceria público-privada
do direito de matar. A morte de uma ativista dos
direitos humanos, mulher negra, favelada e LGBT,
alçada a um lugar de poder contra todas as expetativas, manifesta o desejo de brutalidade
contra esse Outro, cuja existência se torna insuportável pelo simples fato da ousadia de ser.

A segurança pública nos
marcos referenciais da
Constituição Federal de 1988
No dia 05 de outubro de 1988, veio a lume a
atual Carta Magna: a primeira das constituições

brasileiras a ter um capítulo sobre segurança
pública; a primeira a trazer a dignidade humana
como princípio fundamental do Estado brasileiro, de seus órgãos e políticas públicas.
Os legisladores constituintes, no entanto, evitaram o desafio de refundar a segurança pública;
deixaram de reformular as instituições policiais,
optando por acomodar o quadro herdado do regime militar, inscrevendo-o na nova ordem constitucional. Trata-se do capítulo III do título V: da
defesa do estado e das instituições democráticas.
A bem de ver, o capítulo se constituiu em um
único artigo: o artigo 144, cujo caput e incisos
dizem o seguinte:
A segurança pública, dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos: I – polícia federal; II – polícia
rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal; IV – polícias civis; V – polícias militares e
corpos de bombeiros militares.

Com uma redação pouco clara, ainda que o
texto apresente o valor segurança como “direito e responsabilidade de todos”, fato é que, nos
termos da redação do dispositivo, a questão da
segurança pública fica praticamente reduzida à
dimensão dos órgãos elencados no artigo 144.

Mayara Donaria
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DE JANEIRO A OUTUBRO, 1.546 PESSOAS
FORAM MORTAS EM AÇÕES POLICIAIS,
NUMA IMPRESSIONANTE MÉDIA
DE 05 MORTES POR DIA.
Além disso, o capítulo carecia, desde a promulgação do texto constitucional, da respectiva regulamentação, de acordo com a previsão inserta no parágrafo 7º, que a respeito diz:
A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência
de suas atividades.

Vale dizer: a arquitetura criada para a segurança pública em 1988, dependia de institucionalização para se tornar efetiva, a partir de uma
lei infraconstitucional a disciplinar a matéria.
Apenas trinta anos depois da promulgação da
Constituição Federal, o capítulo veio a ser regulamentado, através da lei federal 13.675 de
11/06/2018, que criou o sistema único de segurança pública.
Nunca é demais destacar: não é possível alcançar resultados consistentes na redução dos
indicadores criminais sem a criação de condições para a implementação de políticas públicas, entendidas como
um modelo prescritivo e prospectivo de decisões articuladas, capaz de descrever um conjunto sistemático de ações, simultâneas e sucessivas, a serem empreendidas por agência
pública (ou uma rede de agências públicas)79.

Desse modo, além do Brasil não ter refundado suas polícias, após 21 anos de ditadura militar, deixou de implementar um sistema de gestão integrada para essa área e quando decidiu
fazê-lo a iniciativa aconteceu em pleno ano
eleitoral, quando assuntos sensíveis como esse
têm poucas chances de se resolver em termos
satisfatórios.
O resultado foi uma legislação deficiente, que
necessita ser aperfeiçoada para se tornar capaz
de uma arquitetura adequada ao desafio da violência criminal. A ineficiência dos mecanismos
de resposta ao crime é um fator que favorece a
convocação da força, como sucedâneo da política. Entre 2007 e 2017, o Exército brasileiro participou de 67 operações em 17 estados da federação, convocado em nome da Garantia de Lei e

Ordem80. Desde a ECO 92, foram 183 operações
envolvendo a Forma Armada Terrestre81.
A ausência de um sistema de segurança pública, portanto, produz dois fenômenos correlatos: impede a formulação de ações coordenadas entre agências, consistentes e sustentáveis
ao ponto de se desdobrarem no médio e longo
prazos. Por outro lado, a inexistência de políticas públicas implica na tendência à autonomização da força, como resposta dos governos ao
crime, quase sempre militarizada.
No Rio de Janeiro, nunca ficou tão evidente a
redução da política pública de segurança à intervenção de polícia, como no atual governo.
Desde o início de sua gestão, o governador Wilson Witzel tem se notabilizado por declarações
polêmicas para o setor. Ainda em sua campanha, reunido com integrantes das forças de segurança, teria afirmado, que em seu governo
não faltaria lugar para colocar presos, porque
“cova a gente cava e presídio, se precisar, a gente bota navio em alto mar”82.
Até o presente momento, a indústria naval
não produziu as tais embarcações prometidas,
mas covas sim, estas vêm se multiplicando no
estado. Na avaliação da Rede de Observatórios
da Segurança, um projeto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, da Universidade
Cândido Mendes,
Nunca a concepção de que segurança pública
equivale à guerra às drogas foi tão dominante
[..]”. Estamos presenciando uma escalada, em
números e letalidade, de operações policiais que
têm como alvo os jovens negros das favelas83.

De janeiro a outubro, 1.546 pessoas foram
mortas em ações policiais, numa impressionante média de 05 mortes por dia. Ainda segundo a Rede:
O Rio de Janeiro de 2019 é um estado onde as
polícias, ao invés de seguirem a orientação
“maior eficácia com menor letalidade”, adotaram um modo de operação que pode ser descrito como “muita letalidade, independente da
eficácia”. Observamos uma sucessão de operações baseadas na violência extrema, sem
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“POLÍTICA DURA” É IDEOLOGIA
GUERREIRA, PORQUE ASSUME
A GUERRA COMO DIMENSÃO DA VIDA. AS
MORTES DECORRENTES DO “TRABALHO
POLICIAL” PODEM SER LAMENTADAS
PELAS AUTORIDADES, MAS SÃO
ENCARADAS COMO INEVITÁVEIS
qualquer efeito no sentido de alterar o domínio de territórios pelo crime. Em 2019, as polícias foram responsáveis por 40% das mortes
na cidade do Rio de Janeiro e 44% na região
de Niterói. Se nada for mudado, chegaremos
brevemente a um cenário em que mais da metade das mortes serão de autoria de policiais84.

Apesar de não ter apresentado, até o momento,
nenhum plano ou programa de redução de homicídios, o governo celebra a diminuição dos indicadores criminais anunciada pelo Instituto de Segurança Pública, em relação a 2018, como “fruto da
política dura e séria de combate ao crime e de
enfrentamento à violência adotada no Estado”85.
A declaração não poderia ser mais clara: crime se enfrenta com a imposição de lei e ordem.
A “política dura” é o trabalho policial encarado
como missão, em chave quase religiosa. “Política dura” é ideologia guerreira, porque assume a
guerra como dimensão da vida. As mortes decorrentes do “trabalho policial” podem ser lamentadas pelas autoridades, mas são encaradas como inevitáveis, “efeitos colaterais” no
dizer de alguns. Sociedades hierarquizadas,
marcadas pela herança escravagista e pelo racismo estrutural, como a nossa, “precisam do
cerimonial da morte como espetáculo de lei e
ordem”86.
Numa entrevista coletiva, quase três dias
após a morte de Ágatha Félix, uma criança de
08 anos morta com um tiro nas costas, em setembro, quando estava dentro de uma Kombi,
no Complexo do Alemão, o governador disse,
defendendo sua “política dura”:
A nossa missão é resgatar o estado do Rio das
mãos do crime organizado. O resultado está
aparecendo de forma satisfatória. O narcotráfico utiliza as comunidades como escudo. Atiram em policiais e nas pessoas. O crime organizado tem mantido a barbárie como uma de

suas bandeiras. Nós estamos conseguindo
combater porque os policiais militares e civis
estão trabalhando87.

Um percuciente estudo apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
Letalidade Policial no Rio de Janeiro em 10
Pontos, desmonta a associação sugerida na
versão oficial entre “política dura” e redução
de homicídios. A pesquisa afirma categoricamente: “não é possível identificar causalidade
entre a letalidade [policial] e [a queda] o homicídio doloso no estado, considerando que os
dados disponíveis sequer indicam correlação
entre eles”88.
Nos dez primeiros meses do ano, ocorreram
3.342 homicídios dolosos no Rio de Janeiro,
uma variação de 20,9% (para menos) em relação ao mesmo período de 201889. Dados do
anuário de segurança de 2019 demonstram que
a partir de 2017 vem se desenhando um movimento de queda dos homicídios em quase todo
o Brasil. Segundo Tulio Kahn,
Em 2016, apenas seis Estados tiveram queda
nos homicídios, comparado ao ano anterior. Já
em 2017, treze Estados apresentaram tendência de queda comparada a 2016. No ano seguinte eram vinte e um Estados em queda e,
em 2019, vinte e dois dos vinte e sete Estados
apresentavam queda nos homicídios. Em outras palavras, o fenômeno está se generalizando espacialmente e intensificando no tempo90.

Em 2019, os homicídios dolosos no país têm
apresentado uma queda da ordem de 22% em
relação a 2018, o que significa dizer que a diminuição de 20,9% desse indicador no Rio de Janeiro acompanha a tendência nacional, não
sendo razoável analisá-la desconsiderando a
complexidade da dinâmica criminal a envolver
o homicídio. É preciso reunir mais dados que
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possam ajudar a entender os fenômenos subjacentes a esse comportamento.
A narrativa da ‘política dura” não explica a
queda dos homicídios, como também não repercute diretamente sobre qualquer outro indicador, além da letalidade policial, porque a rigor nada mais é que retórica belicista. O termo
serve, tão somente, para reafirmar a velha máxima do nosso autoritarismo secular, que Drummond registrou em verso: “há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro”91.
Os dados do ISP divulgados em outubro são
alarmantes, considerando que ainda somos um
estado de direito: as polícias estaduais estão
apresentando índices de letalidade espantosos,
desde o início do atual governo. De acordo com
a Rede de Observatórios da Segurança,
Em 2018, as forças do Estado foram responsáveis por 22% das 5.733 mortes registradas de
janeiro a outubro. Em 2019, os policiais já respondem por 30,8% destas mortes. Nas circunscrições de 12 delegacias do Rio, este percentual passa dos 50%. Em Niterói e região, a
participação é de 43,6%, na Capital, 38,9%92.

Uma força policial com elevada letalidade não
aduz qualquer melhoria nos níveis de segurança. A elevação das mortes por intervenção de
agentes públicos deslegitima as instituições,
cujas iniciativas passam a inspirar medo na população. A guerra, transformada em modo de
vida, expõe os agentes embrutecimento e à
corrupção, porque a violência se converte facilmente em substância de uma nova identidade.
Tornar-se um cão de guerra, juntar-se à matilha, é também sobreviver [...]. Cobra-se dos
civis, vive-se de rapinas, enriquece-se com saques [...] e o fuzil serve tanto para intimidar,
para semear o terror, para obter o que se quer
pela força, quanto para afrontar o inimigo93.

Como modalidade criminosa,
a milícia tem aí a sua gênese
Inebriar-se de guerra acarreta novas formas de
relação com a morte, produz subjetividades
que assumem a destruição como modo de ser:
já não será mais possível, doravante, existir sem
provocar o terror.
Para a população pobre, preta e favelada, o
medo se materializa no absurdo do helicóptero
blindado, institucionalizado como plataforma
de tiro.
Uma demonstração eloquente da fusão entre
política e guerra foi protagonizada pelo próprio

governador, cinco meses após assumir a condução do estado, quando o dirigente máximo da
política de segurança sobrevoou os céus do
Município de Angra dos Reis, a bordo de uma
aeronave, prometendo “acabar de vez com a
bandidagem”, enquanto um atirador policial
disparava contra uma tenda de orações, confundida com um abrigo de criminosos.
A cena, filmada e amplamente divulgada, ao
expor a imagem da autoridade maior da segurança pública envolvida diretamente no combate, pratica público a participar da mesma operação, anuncia a pretensão do poder à guerra
total. Mas, como ensina Gros, porque a guerra
total é também a promessa da “exageração hiperbólica da violência mortífera94” , há no gesto
inusitado um potencial estímulo ao desatino.
A mesma autoridade, durante o sequestro
dramático de um ônibus na ponte Rio-Niterói,
acompanhado ao vivo por milhões de pessoas,
após o desfecho do episódio com a morte do
sequestrador abatido a tiros pelo sniper, realiza
um pouso com uma aeronave em plena ponte
desembarcando aos pulos, numa comemoração efusiva.
Não há nada a celebrar. O escritor austríaco
Thomas Bernhard disse um dia que tudo é ridículo quando a centralidade pertence à aniquilação. Do “abate de criminosos”, da conversão do
ser humano ao nada, não pode restar qualquer
outra coisa que não seja o vazio da morte. Fazer
da política o trabalho da morte é a melhor tradução do terror.

Conclusão
Achille Mbembe tem chamado a nossa atenção
quanto à possibilidade de estarmos prestes a
testemunhar o fim do humanismo. Em um ensaio de 2016, nascido um clássico, o festejado
pensador camaronês adverte: “o mundo como
o conhecemos desde o final da Segunda Guerra
Mundial, com os longos anos da descolonização, a Guerra Fria e a derrota do comunismo,
esse mundo acabou”95.
No diagnóstico de Mbembe, a decisiva batalha a ser travada neste século, e que irá definir
os rumos do novo mundo, será travada entre a
democracia e o capital em seu momento ultraliberal. A vitória do mercado criará novas modalidades de apartheid e consequentemente “formas mortais de policiamento”, porque na
sociedade de mercadorias “o desprezo se estenderá a qualquer pessoa que não tiver nada
para vender”96.
A negativa de direitos torna a sociedade insegura, porque generaliza o uso da força como
método de sobrevivência. A tranquilidade pú-
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blica se fundamenta, em última análise, na autonomia do homem, cuja garantia constitui o
propósito maior da construção histórica dos
direitos humanos. Os direitos humanos existem para que o homem não precise viver debaixo do medo.
No Brasil, e muito particularmente no Rio de
Janeiro, temos assistido a discursos recorrentes de negação da centralidade dos direitos
humanos. Ao longo de muito tempo, nos
acostumamos a pensar em termos de políticas de segurança pelo viés da guerra e da eliminação do inimigo, ao invés da garantia e
promoção de direitos. Chegamos hoje a um
estágio em que o estado de direito parece já
não se opor à barbárie, assumindo a sua inexorabilidade, imaginando poder confiná-la
nas margens. Ledo engano. Quando a política
opera na lógica da precarização da vida, em
desfavor da dignidade do homem, já se perdeu o sentido da convivência na pluralidade: é
o estado de violência que se inaugura a serviço da destruição.
A dignidade da política reside, de certo modo,
em trabalhar contra a morte, afirmando o mundo como espaço onde os homens possam viver
juntos, realizando os seus destinos em comunhão. Os direitos humanos são invocados como
meios de favorecer essa realização que é sempre muito frágil, porque a fragilidade é a marca
da nossa condição.
Hannah Arendt disse que só poderia existir
um mundo, “onde a pluralidade do gênero humano seja mais do que a simples multiplicação
de uma espécie”. A única maneira de assegurar
a existência de um mundo é ressignificando a
política. Uma política fundada na violência da
guerra sem fim é uma degeneração, em si mesma, porque corrompe os homens que passam a
habitar “mundos de morte”.
Essa guerra que se trava hoje, com o nome de
política, é na verdade apenas a atualização do
mesmo terror que constituiu e sustentou durante séculos a forma da sociedade escravocrata,
da qual somos todos infelizes herdeiros. Esse
terror se adapta, porque é capaz de se fundir à
razão, bastando que se encontre um inimigo
para odiar. É preciso superar o discurso da
guerra e do inimigo. Por trás dessa verborragia
infame, há sempre um projeto de poder oculto,
que não serve à liberdade dos homens, mas a
novas formas de escravidão. Essa ignomínia só
se sustenta, porque responde ao nosso ódio. E
o nosso ódio vem, quase sempre, do medo. O
homem é um bicho que treme, portanto pode
ser induzido facilmente a odiar.
A tarefa da Política deve consistir, exatamente, nisso: criar as condições para que os

homens não tenham que chamar outros homens de inimigos. O sentido da coisa política
é manter entre os homens um espaço onde
prevaleça a conversa mútua e o entendimento
recíproco, um mundo enfim, que nós envenenamos e inviabilizamos cada vez que insistimos em convocar a morte para tratar os conflitos humanos.
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Caio Oliveira / acervo CDDHC

RELATÓRIO DE
ATENDIMENTOS
EFETUADOS
NA COMISSÃO DE
DEFESA DOS
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO,
EM 2019

O que faz a CDDH-ALERJ
A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (CDDHC-ALERJ) constrói junto aos movimentos sociais, à sociedade civil e
instituições públicas, um canal de diálogo entre
sociedade e poder público para garantir que os
direitos humanos do cidadão sejam respeitados.
Nossa equipe faz isso a partir das demandas
apresentadas pelos assistidos, amplificando
suas vozes e construindo audiências públicas,
projetos de lei e encaminhamentos, tanto coletivos como individuais. Nas audiências, instituições públicas são convocadas a prestar depoimento, enquanto as organizações com papel de
fiscalização e mobilização cobram suas demandas e pautas. São pautados também, a partir
dos atendimentos feitos pela comissão, temas
para construção de projetos de lei. Essas ações
nos permitem a cobrança do Poder Público
para que tome as devidas providências, mas
também que amplie os direitos da população.

Casos Atendidos em 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

descaso médico
milícias
violência familiar
agressões por agentes penitenciários
desaparecimento
ameaças em ambiente de trabalho
demanda jurídica
problemas no cumprimento de pena
tentativa de homicídio
agressões cometidas por vizinhos
servidor público
calúnia
cotidiano escolar
perseguição
demanda social
sistema prisional
remoções
corrupção de agentes do Estado
violência praticadas por militares
execução cometidas por policiais
violência policial
discriminação de gênero
serviço público
problemas com vizinhos
assunto do idoso
sistema sócio-educativo
racismo
homicídio
abuso de autoridade
saúde mental
intolerância religiosa
sistema prisional e saúde
saúde pública
operação policial
entre outros.

Leon Diniz / acervo CDDHC

Em 2019, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC) atendeu 631 novos
casos, além de realizar o acompanhamento dos
casos dos anos anteriores. É importante ressaltar que em média os atendimentos se desdobram em três ou quatro outros até que todos os
encaminhamentos sejam feitos, e as famílias
passem por todas as etapas do processo.
Sendo assim, a comissão realizou mais de
2524 atendimentos somente relacionados a novos casos deste ano. Se levarmos em consideração os casos dos anos anteriores que retornaram por motivos diversos, este número aumenta
significativamente.

Os casos que chegam à CDDHC são registrados e classificados de acordo com a temática.
São elas:

Visita da turma de Direito da Universidade Estácio de Sá à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ
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Dos atendimentos realizados neste ano,
podemos destacar 73 relacionados ao sistema prisional, 66 de demandas jurídicas, 54
de demandas sociais, 49 operações policiais, 38 de homicídios, 29 de saúde no sistema prisional, 20 de violência policial, 20
saúde pública, 14 saúde mental, 13 assuntos
do idoso e 12 de execuções cometidas por
policiais.
É importante ressaltar que em 60% dos casos, quem procurou a comissão e solicitou a
abertura do caso foram pessoas do gênero
feminino, 30% dos solicitantes são pessoas
do gênero masculino e 10% representam outros tipos de solicitantes, como denúncias
anônimas, familiares de forma coletiva, comunidades, entre outros.

2524 atendimentos
10%
outros

30%
gênero
masculino

Como fazemos
encaminhamentos

60%
gênero
feminino

Casos

Os encaminhamentos são feitos a partir
de análise cuidadosa, realizada pela equipe
de atendimento. Cada caso recebe o encaminhamento para o serviço público ou políticas públicas mais adequadas.
Em regra, as áreas de assistência social,
saúde/saúde mental e acesso à justiça (Defensoria Pública) são as mais acionadas,
mas temos muitos casos de acompanhamento junto ao Ministério Público, Polícia
Civil, Programas de Proteção, entre outros.
A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro realiza atendimento ao público presencialmente e por telefone das 10h às 17h, nos dias úteis, na sala
307 - Herbert de Souza, localizada na Rua
Primeiro de Março, no Palácio Tiradentes.
Além disso, também recebe casos por
e-mail e por carta.
Os atendimentos são realizados por uma
equipe multidisciplinar composta por assessores e estagiárias das áreas do Direito, Psicologia, Recursos Humanos, Letras, Comunicação Comunitária, Serviço Social e
Educação Social.
A seguir, destacamos breves relatos de alguns dos casos emblemáticos acompanhados por esta comissão este ano, até o final
de novembro.

73 relacionados ao sistema prisional
66 de demandas jurídicas
54 de demandas sociais
49 de operações policiais
38 de homicídios
29 de saúde no sistema prisional
20 de violência policial
20 saúde pública
14 saúde mental
13 assuntos do idoso
12 de execuções cometidas por policiais

Acompanhamentos
• assistência social
• saúde/saúde mental
• acesso à justiça (Defensoria Pública)
• acompanhamento junto ao MP
• Polícia Civil
• Programas de Proteção
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Alguns Casos Emblemáticos

CASO EVALDO

N

o dia 07 de abril, 80 disparos atingiram o
carro de Evaldo dos Santos Rosa, em que
estavam ele, sua esposa, seu filho de 7 anos, seu
sogro e uma amiga da família. A família estava
em Guadalupe a caminho de um chá de bebê.
Evaldo, que era músico e tinha 51 anos, morreu
na hora. Os autores dos disparos eram militares
do Exército brasileiro e supostamente confundiram o carro de Evaldo com o de assaltantes. Os
familiares sobreviventes e moradores que testemunharam o ocorrido afirmam que não houve
qualquer tipo de alerta, que os militares apenas
efetuaram os disparos. Além de Evaldo, também
foi morto Luciano Macedo, catador de material
reciclável, que no momento da ação foi tentar
socorrer o músico.
Por intermédio da Comissão de Direitos
Humanos, a Delegacia de Homicídios realizou a perícia em conjunto com militares.
Posteriormente, foi feito atendimento aos familiares de Evaldo.

CASO ALEXANDRE

A

lexandre Duarte, mestre de bateria, foi baleado no dia 17 de julho na Ladeira dos Tabajaras. Ele foi levado ao hospital por moradores, mas veio a falecer depois de dar entrada
na emergência. Em atendimento na comissão,
sua filha relatou que Alexandre estava acompanhando dois médicos que iriam conhecer
um projeto que ele organizava no Tabajaras,
quando foram surpreendidos pelo tiroteio. O
pai estava dentro de um comércio e os médicos dentro do carro quando tudo começou.
Segundo testemunhas, Alexandre teria ficado
muito preocupado com os médicos e esperou
acalmarem os tiros para deixar o comércio e ir
em direção ao carro. Nesse percurso, ele acabou sendo atingido pelas costas. De acordo
com pessoas que estavam no local, os disparos que atingiram Alexandre teriam sido feitos
por policiais militares.
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CASO GABRIEL

N

o dia 09 de agosto, Gabriel Pereira Alves,
de 18 anos, foi atingido no peito quando
esperava o ônibus para a escola, onde cursava o ensino médio. Tudo aconteceu por volta
de 7h30 da manhã, na Tijuca, próximo ao Borel, onde o rapaz morava. Ele recebeu socorro no local e foi levado ao hospital, mas já
chegou lá sem vida. Uma amiga de Gabriel,
que o conhecia desde pequeno, também estava no ponto de ônibus no momento que o
jovem foi baleado. Ela conta que, apesar de
estudarem em colégios diferentes, eles sempre esperavam o ônibus juntos. A menina,
que também tinha acabado de fazer 18 anos,
ficou muito abalada com a situação. Moradores do Borel indignados com a morte de Gabriel fizeram um ato para protestar contra
sua morte, que aconteceu justo no dia do aniversário de seu pai.

A Comissão acompanhou a família no
hospital, na delegacia e durante o ato de
protesto. Também foi realizado atendimento na Alerj.

CASO LUCAS

N

o dia 15 de abril, a comissão
atendeu a mãe e o pai de Lucas Raimundo Braz, que completou 18 anos em janeiro e foi
morto pela polícia na manhã de
sexta-feira, dia 29 de março, no
Parque Royal, onde morava. Lucas era filho único e estudava
informática. Segundo familiares,
no momento em que voltava do
curso para sua casa, foi alvejado.
O jovem teve, ainda, sua mochila
com material e documentos extraviados. O pai de Lucas relata
que há 32 anos mudou-se da cidade de Cipotânea, no interior
de Minas Gerais, onde reside o
restante de sua família e onde
Lucas foi sepultado.
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CASO
MARGARETH

E

m 27 de agosto, esta comissão atendeu familiares de Margareth Teixeira,
de 17 anos, que foi baleada e morta durante uma operação da Polícia Militar na
comunidade 48, em Bangu. Caçula de 9
filhos, Margareth se mudou para a região
há 3 anos para morar com o companheiro. Segundo relatos, na noite de terça-feira, dia 13 de agosto, a jovem ia para a
igreja com seu filho de um ano e dez meses no colo quando ficou no meio do
fogo cruzado e foi alvejada 10 vezes. Ela
foi socorrida, mas já chegou sem vida no
hospital. Familiares informaram que o
bebê de Margareth passou por cirurgia
no pé, pois levou um tiro de raspão, e se
recuperou bem.

CASO
FRANCISCO

F

rancisco Laércio Lima, 26 anos,
voltava para casa no dia 9 de
novembro, um pouco antes das
7h da manhã, depois de trabalhar
durante a madrugada em um bar
na Lapa, Centro do Rio, quando
foi baleado na cabeça perto de
sua residência na Barreira do Vasco. Ele morreu antes de conseguir
ser socorrido. Sua esposa e sua
sogra foram ao local quando ficaram sabendo da morte. Francisco
era do Ceará e morava há 10 anos
no local.
A comissão acompanhou a família na delegacia de homicídios, no
IML e durante o ato realizado por
moradores em protesto por sua
morte.
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CASO ÁGATHA

Á

gatha Vitoria Sales Félix, de 8 anos.
No dia 20 de setembro, uma ação
policial ocorrida na favela Fazendinha, no
Complexo do Alemão, Zona Norte do
Rio, interrompeu a vida da menina. Ela
voltava para a casa dentro de uma Kombi
com a família quando levou um tiro nas
costas. De acordo com um tio de Ágatha,
a Kombi em que a menina estava parou
na rua para desembarcar passageiros
com sacolas de compras na comunidade.
A criança estava sentada dentro do veículo quando foi atingida. Chegou a ser
levada para o hospital, mas não resistiu
aos ferimentos e morreu. Em novembro,
a Polícia Civil concluiu que não havia tiroteio no momento em que Ágatha foi
baleada. A conclusão do inquérito confirmou que a bala que atingiu a menina saiu
do fuzil de um policial militar. No incício
de dezembro, o Ministério Público do Rio
de Janeiro apresentou a denúncia contra
o acusado de atirar na menina.
A comissão atendeu a família e também acompanhou o ato em que moradores, familiares e membros da sociedade
civil protestaram a morte da menina.

CASO KAUÊ

K

auê Ribeiro dos Santos, 12 anos. No
dia 13 de setembro, a comissão atendeu a mãe o menino, que morreu no domingo, 8 de setembro, com um tiro na
cabeça, na comunidade da Chica, no
Complexo do Chapadão. Segundo foi relatado a nossa equipe, Kauê e um amigo
estavam voltando para casa quando se
depararam com policias militares, que
desciam a rua atirando. Foi esse o momento em que o jovem foi acertado. Kauê
tinha seis irmãos e uma irmã.
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CASO
JENIFER

J

enifer Cilene Gomes, de 11
anos. Em seu atendimento na
comissão, a mãe da jovem relatou que na quinta-feira, 14 de
fevereiro, sua filha havia chegado da escola e descascava cebolas na porta do bar da família,
em Triagem, quando policiais
chegaram atirando e a atingiram nas costas e no peito. A
mãe pegou a filha no colo e foi
no carro da polícia para o hospital, onde Jenifer já chegou morta. A menina era a caçula de
doze irmãos.

CASO KELVIN

K

elvin Gomes Cavalcante, de 17
anos, foi morto durante operação policial promovida pelo 41º BPMERJ, na favela de Para-Pedro, em
Irajá, no dia 10 de outubro. O jovem,
que trabalhava como moto-taxista
na comunidade, estava na entrada
de um salão de beleza, aguardando
uma pessoa, quando foi alvejado.
Na mesma operação, outras 4 pessoas ficaram feridas. Revoltados
com o ocorrido, moradores da comunidade protestaram pelas vias
da região. A comissão acompanhou
a família no IML e em outros procedimentos.
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CASO KAUÃ

K

auã Victor Nunes do Rosário, 11
anos, estava andando de bicicleta perto de sua casa em Bangu,
quando policiais militares vieram
em um carro descaracterizado e
dispararam na direção de um mototaxista, que consideraram suspeito, segundo o relato da família.
O tiro, entretanto, atingiu Kauã,
que chegou a ser hospitalizado,
mas veio a falecer no dia 16 de
maio.. A comissão prestou atendimento a sua mãe, seu pai e seu irmão de 8 anos.
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edição sobre foto de Caio Oliveira / acervo CDDHC

AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

OPERAÇÕES POLICIAIS:
COMO GARANTIR O
ESTADO DE DIREITO?

A

primeira audiência pública da Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj debateu as operações policiais em favelas e periferias, sob a ótica
da garantia do estado democrático de direito. A
audiência foi realizada no dia 28 de Março de
2019, e contou com a presença de representantes
da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), Ministério Público Estadual (MPE), Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública
Estadual (Nudedh), Coordenadoria de Recursos
Especiais da Polícia Civil (Core), peritos do Instituto Médico Legal (IML), Rede de Comunidades e
Movimentos Contra Violência, Fórum Basta de
Violência da Maré, a Professora Jaqueline Muniz,
professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF),
além de outras organizações da sociedade civil e
familiares de vítimas de violência.
A organização Redes da Maré apresentou os
impactos das operações na vida da comunida-

de: aulas paralisadas, postos de saúde, suspensão de serviços em geral, e diversas mortes.
Apresentou, também, a inflexão ocorrida em
função da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e
organizações da comunidade, em favor de medidas redução de proteção de moradores frente a operações policiais na Maré, no que tange
aos índices de letalidade. Segundo dados da
organização, a letalidade policial caiu 44% na
vigência da ACP, e nenhuma morte de policial
foi registrada. Moradores e organizações sociais da Maré criticam, fortemente, as táticas
das operações dos órgãos de segurança, marcadas pelo uso de helicópteros e carros blindados, reforçando o viés bélico da política de
confronto. A “ACP da Maré”, como tornou-se
conhecida, foi suspensa no primeiro semestre
de 2019 e duramente criticada pelo governador,
Wilson Witzel. A ACP foi, felizmente, retomada
alguns meses depois.
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Os investimentos em inteligência policial
ao longo dos anos, dentro do estado do
Rio de Janeiro, foram decrescentes, chegando a
um patamar de menos de 1%. Não temos, por
exemplo, um microscópio de varredura eletrônica, que é um aparelho responsável pelo exame residrográfico, que identifica pólvora. Quando eu digo que uma pessoa estava atirando em
mim, eu tenho que achar pólvora nas mãos dela,
só que hoje temos poucas condições no Rio de
Janeiro de fazer esse exame. Hoje a justiça leva
mais em conta a prova testemunhal do que os
laudos, e sabemos que pessoas mentem. Além
disso, quando a perícia não é independente,
pode acontecer de um perito ser assediado
para alterar o resultado de uma prova. Eu não
posso dizer que isso já aconteceu comigo, mas
eu também não posso dizer que isso nunca
aconteceu”.
Esses exames periciais ajudariam a elucidar
com mais precisão, por exemplo, o caso estudante Marcus Vinicius da Silva, de 14 anos, morto
durante uma operação no Complexo da Maré,
em junho de 2018. Sua mãe, Bruna da Silva, esteve presente na audiência e pediu ao Estado atuação em favor dos moradores de comunidades:

Bruna da Silva,
Maré

Thiago Lontra / ALERJ

Thiago Lontra / ALERJ

O Delegado Sérgio Sahione, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) esteve presente na audiência e defendeu a política de segurança implantada pelo governo. Ao ser
questionado sobre o uso de helicópteros como
plataforma de tiro durante as ações policiais e o
risco imposto aos moradores, defendeu tanto
os helicópteros quanto os blindados para assegurar a “vida dos agentes” e, segundo ele, garantir que o risco de letalidade não fosse ainda
maior. Sua fala gerou diversas reações contrárias, especialmente no que diz respeito à legitimação da “espiral de letalidade” que, pela lógica apresentada, não cessaria.
Outro assunto ressaltado na audiência foi a
questão da independência dos órgãos de perícia em relação à polícia. A autonomia desses
órgãos, hoje subordinados à Polícia Civil, poderia ajudar a elucidar casos graves. Foi usado
como exemplo o caso da chacina na comunidade do Fallet e Fogueteiro, ocorrida em fevereiro
de 2019. Familiares e a Defensoria Pública
apontaram que os laudos referentes àquela
operação não condiziam com as marcas que
puderam ser observadas nos corpos das vítimas por suas famílias. De acordo com a perita
criminal Janaína Matos, da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, a falta de investimento nas perícias é nociva para todos os envolvidos:

Todos estão morrendo: polícia, criança,
morador, etc. Só que na favela quem tomba nossos corpos é o Estado. Eu vim aqui hoje
reivindicar os meus direitos. Eu quero que essa
mesma polícia, que vai lá dentro [da favela] exterminar a gente em nossa comunidade, venha
em nosso favor. Ainda ouvi aqui que o governador está certo de que tem que ter caveirão e
helicóptero”, disse Bruna, referindo-se à fala do
Coordenador da CORE.
A primeira audiência pública da Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania também ressaltou a importância da construção de
uma rede de apoio intersetorial (saúde, assistência e segurança), que garanta o atendimento
psicossocial e jurídico às famílias e a criação de
programas que retirem das ruas policiais que se
envolvam em eventos com resultado de morte,
até que sejam investigados os fatos.
Sobre a audiência, a professora Jaqueline Muniz, da UFF, comentou:
Pela primeira vez estamos vendo um esforço deliberado de discutir e construir alternativas factíveis, possíveis em relação ao que
chamamos de operações policiais. Nós precisamos construir padrões e medidas de desempenho, mecanismos de controle que permitam
aferir eficácia, eficiência, efetividade de polícia,
emprestando estabilidade e segurança ao profissional de polícia e sua atuação. E emprestando regularidade e previsibilidade à população
que saberá o que esperar de sua polícia e como
reagir ao seu trabalho. É dessa maneira que nós
vamos virar a página do amadorismo”.
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Octacílio Barbosa / ALERJ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

GESTÃO DA SAÚDE PRISIONAL

A

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio realizou audiência pública para discutir a
questão da saúde no Sistema Prisional
do Estado do Rio de Janeiro. O debate foi realizado no dia 15 de abril e contou com a presença do
Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, da Defensoria Pública Estadual através do
Núcleo do Sistema Penitenciário, do Ministério
Público Estadual, Do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, de representantes
da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, do Fórum de Saúde no Sistema Prisional, Sindicato dos Servidores do Sistema Penal do
Rio de Janeiro e de familiares de pessoas privadas de liberdade.
O acesso à saúde dentro das unidades prisionais se difere do que ocorre extra muros pois o
usuário, privado de sua liberdade fica à mercê
dos serviços que estão a disposição no sistema.
Sua autonomia sobre seu corpo e sobre seu tratamento é subtraída, assim como ocorre, como
sabido, com suas condições de higiene.
Na audiência, a representante da Cadeia Pública Patrícia Acioli, Jaqueline Lopes, relatou o
caso de um preso que não havia recebido tratamento adequado e sofria sob suspeita de uma
picada de aranha ou escorpião. Segundo Ja-

44 | Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da ALERJ | Relatório anual 2019

queline, o interno teria retornado para a cadeia
e seguia sem medicação, após passagem traumática pela UPA:
A mãe do Rômulo foi visitá-lo uma semana antes do Carnaval e recebeu a notícia
de que ele havia ido para a UPA sentindo dor de
dente. Ela, que tem câncer, ficou em pânico,
mas não conseguia mais informações. A UPA
dizia que não podia falar nada porque o interno
é responsabilidade do Estado. Com muita dificuldade, conseguiu ver o filho, que estava grogue, falando enrolado. Ela descobriu que ele
chegou quase morto, todo inchado, e o médico
dizia que ia mandar ele embora",
Nos últimos anos, a taxa de mortalidade nas
unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro
sofreu grave incremento. Numa série histórica
de uma década, 266 pessoas morreram em decorrência de alguma enfermidade em 2017, dez
vezes mais do que em 1998. Em 2018, foram observadas quase trezentas mortes no sistema em
todo o estado. No primeiro trimestre de 2019,
quando realizou-se a audiência pública, mais de
50 óbitos já haviam sido registrados. No segundo semestre de 2019, o número atingia o índice
de 180 óbitos.

Octacílio Barbosa / ALERJ

Representante do
Mecanismo Estadual
de Combate à
Tortura, Alexandre
Campbell

Além da superlotação, atribui-se tal quadro
ao sucateamento dos serviços de saúde nas
unidades prisionais, fato denunciado por profissionais, por organizações de direitos humanos e
pela imprensa.
No que diz respeito à superlotação, os dados
são alarmantes. No ano de 2011, o estado do Rio
de Janeiro possuía quase 28 mil presos, enquanto, em 2019, apenas 8 anos depois, já ultrapassa a marca de 54 mil pessoas privadas de
liberdade. O aumento do número de prisões
não só não resolve os problemas de segurança
pública, como agrava a possibilidade de efetivo
cumprimento de pena, em especial no que tange às condições de saúde. De acordo com Nice

Carvalho, Coordenadora de Gestão em Saúde
Penitenciária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), há, desde 1998,
um quadro inversamente proporcional entre
número de presos e quantidade de profissionais
de saúde: em 1998, eram 18 mil pessoas privadas de liberdade e 1,2 mil técnicos em enfermagem, enquanto hoje, são 450 técnicos de enfermagem para atender cerca de 54 mil presos. No
que diz respeito às vagas, o sistema de privação
de liberdade do Rio de Janeiro tem condições
de receber apenas 28 mil pessoas, pouco mais
da metade de sua população atual.
A situação dos servidores que trabalham no
sistema prisional também foi lembrada pelo
presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Gutemberg Lúcio, quando afirmou que
“agentes correm mais risco de sofrer com uma
infecção do que com a violência”. E seguiu:
Não tem como dissociar a vida no cárcere
(…) Negros, pobres e presos são marginalizados para justificar o serviço público mal
prestado. E nós mordemos essa isca há décadas, achando que podemos substituir os profissionais de saúde. Sou apenas agente penitenciário. Nossa categoria precisa parar de morder
essa isca, parar de comprar o discurso de que
bandido bom é bandido morto", defendeu.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Suellen Lessa / ALERJ

HOMICÍDIOS NA
BAIXADA FLUMINENSE

Suellen Lessa

Suellen Lessa / ALERJ

Wesley Teixeira

A

Comissão de Direitos Humanos e Defesa
da Cidadania realizou, em conjunto
com a Comissão Especial de Juventude da ALERJ, audiência pública para
debater os Homicídios na Baixada Fluminense.
O encontro, realizado em 26 de abril, contou
com a presença da Rede de Mães e Familiares
da Baixada Fluminense, de José Cláudio Alves,
professor da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, do Fórum Grita Baixada, do GAECO
do Ministério Público Estadual, da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, da Delegacia de
Homicídios da Baixada Fluminense; e de representação do Sindicato de Peritos Criminais do
Estado do Rio de Janeiro.
Em fevereiro de 2019, nove pessoas morreram
em uma chacina na Baixada Fluminense, em
Adrianópolis e Austin. Nos dois primeiros meses de 2019, o Instituto de Segurança Pública
(ISP) registrou 100 casos de execução por autos de resistência na região da baixada, um aumento de 22% em relação ao mesmo período
do ano anterior. Estes números revelam a ausência de uma política pública de segurança
voltada para a redução de homicídios na região.
O delegado responsável pela Divisão de homicídios da Baixada Fluminense, Moisés Santana, reconheceu, em sua fala, que são altos os
índices de homicídios, pontuando que a questão da violência na região vai além da segurança pública:
A Baixada é grande e a violência também
é. A segurança pública não é um problema
apenas policial, ela está atrelada a diversos outros serviços. Se não há educação, lazer, serviços básicos, consequentemente não haverá segurança pública”.

Delegado Moisés Santanna
As carências de técnicos e técnicas para investigações criminais foi suscitada na discussão: apenas oito peritos criminais atuam, no estado inteiro, para análise de DNA. A diretora do
Sindicato de Peritos o Rio de Janeiro (Sindperj),
Janaína Matos, ressaltou a importância da comprovação de provas físicas na garantia dos direitos humanos: "Nós temos o entendimento de
que a prova física é a maior garantia de defesa
e acusação. Então, o fato de a Polícia Civil não
fazer investimentos em geração de provas técnicas é extremamente danoso para a garantia
de direitos humanos na relação da segurança
pública".
A audiência conjunta tratou, ainda, das vítimas mais tingidas pela letalidade na Baixada
Fluminense: a juventude. Segundo Wesley Teixeira, do pré-vestibular popular Mais Nós, a ampliação da escolaridade pode ser uma forma de
defesa destes jovens:
A gente está falando aqui de jovens que
morrem no Rio de Janeiro, e em sua maioria homens negros da Baixada Fluminense, o
que se encaixa perfeitamente no perfil que eu
tenho. Tem uma coisa que me tira da curva dessas vítimas que é a escolaridade; a maioria das
vítimas não saíram do Ensino Médio, e eu tive a
oportunidade de acessar à faculdade".
Ao longo da audiência, foram propostas medidas de redução de danos da violência, como
um núcleo de direitos humanos da Defensoria
Pública na Baixada Fluminense; a apresentação,
na Alerj, de um programa de assistência para
mães e familiares vítimas da violência; e medidas de fortalecimento da elucidação de crimes
e desaparecimentos forçados.
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Octacílio Barbosa / ALERJ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

COTAS NA UERJ

A

afirmou que a extinção desta política prejudicará milhares de estudantes na mesma condição
que ele. “Na minha família, ninguém entrou na
universidade ainda, vou ser o primeiro a entrar
e vou entrar com cotas na Uerj sim”.
A Deputada Renata Souza destacou a importância de dar suporte para os alunos cotistas:
A gente tem que garantir a sustentabilidade desses alunos dentro da universidade,
com bandejão, com garantia de ida e vinda desse estudante para chegar, assistir às aulas. Precisamos ampliar a política de cotas para negros
e negras. Uma restrição neste momento fere
toda luta do movimento negro. É a gente retroceder."

Deputada
Renata Souza

Octacílio Barbosa / ALERJ

Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania Assembleia Legislativa
do Rio, em conjunto com a Comissão de
Combate às Discriminações, Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião, e Procedência
Nacional, a Comissão Especial da Juventude, a
Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão
de Educação realizou audiência pública para debater políticas de cotas na Universidade Estadual
do Rio de Janeiro, em 10 de junho de 2019. Estiveram presentes a Reitoria da UERJ, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual, ASDUERJ, Pró Reitoria de Graduação, ProAfro,
ProIniciar, Educafro, Coletivo Patrice Lumumba,
Levante Popular da Juventude, Quilombo Vermelho, DCE Uerj, RUA, Capretos, Coletivo Luísa
Mahin, entre outros movimentos e coletivos.
A Sub-Reitora de graduação da Uerj, Tânia
Carvalho Netto, apresentou dados de 2013 a
2018 destacando a freqüência de cursos como
medicina e direito, cursos historicamente ocupados por pessoas de nível econômico superior.
Os dados comprovaram que o número de evasão dos cursos é muito menor entre os alunos
cotistas. Neste sentido ela acrescentou que “(as
cotas) são para as classe populares, coisa da
qual a Uerj muito se orgulha”.
A política de cotas mantém quase oito mil
alunos negros e negras de baixa renda e indígenas na graduação. Pablo Fontes, estudante,
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A POLÍTICA DE MORADIA NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A

Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da ALERJ realizou, junto às comissão de Política Urbana, Habitação e
Assuntos Fundiários, e da Comissão da
Região Metropolitana, audiência pública sobre A
Política de Moradia no Estado do Rio de Janeiro.
A audiência foi realizada no dia 26 de junho, e
contou com a presença de representantes do Movimento Nacional de Luta por Moradia, do Núcleo
de Terras e Habitação da Defensoria Pública do
Rio de Janeiro, do Subsecretário de Habitação do
Estado da Secretaria de Cidades, do Observatório das Metrópoles da UFRJ-IPPUR, e do Superintendente de Obras Habitacionais do Interior.
Organizada em conjunto por diversos movimentos de moradia do estado do rio de janeiro,
como Brigada Populares, Movimento Nacional
de Luta pela Moradia, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, União Nacional por Moradia Popular, Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas, e
Favelas, Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, Federação das Associações de Favela
do Estado do Rio de Janeiro, Federação das Associações de Moradores da Ilha do Governador,
Movimento Popular de Favelas, Conselho Popular, Rocinha Sem Fronteiras, Pastoral de Favelas,
Fundação Bento Rubião, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro CAU-RJ; a
audiência debateu a perspectiva da política habitacional no Estado do Rio de Janeiro e o papel
do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social. A Deputada Renata Souza esclareceu:

“1. Construção do Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social; 2. Convocação da
Conferência Estadual das Cidades e eleição do
conselho; 3. Devido à urgência de reativação do
conselho gestor do FEHIS, propormos a convocação imediata de uma Conferência Estadual
de Habitação, para a eleição dos membros da
sociedade civil, respeitando a paridade entre os
membros da sociedade civil e do poder público;
4, seguindo determinação do Tribunal de Contas do Estado, sugerimos a criação de uma conta específica para que sejam repassados os recursos que o Governo do Estado deve ao Fundo
Estadual de Habitação de Interesse Social, que
foram desviados. Retorno dos 10% dos recursos
do Fundo de Combate à Pobreza ao Fundo de
Habitação, proposta de emenda constitucional,
Constituição do Estado, para a vinculação de
uma fonte de recurso perene para a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, com
gestão do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, de no mínimo 1% do produto da
arrecadação. Prorrogação do Fundo de Combate à Pobreza por pelo menos dez anos; concentração de todos os recursos destinados a
Política Estadual de Habitação no Fundo Estadual de Habitação, a fim de promover planejamento e controle social por todo o estado. Promoção de capacitação institucional nos
municípios para atuar com habitação de interesse social, fortalecimento e estruturação da
Companhia de Habitação e do Instituto de TerCaio Oliveira / acervo CDDHC

A moradia digna é assegurada no artigo
sexto da Constituição Federal do Brasil.
Só na cidade do Rio, em 2016, de acordo com
a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos, cerca de 15 mil pessoas
não tinham onde morar. A solução encontrada
por parte desta população acaba sendo ocupar imóveis abandonados. Morar é um direito”,
O conjunto dos movimentos que construíram
a audiência apresentaram, a partir de uma carta
conjunta lida pela representante do MNLM, Maria de Lourdes, uma série de propostas que foram encampadas pela audiência. São elas:
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Deputada
Renata Souza

Caio Oliveira / acervo CDDHC

Criação de política de prevenção e mitigação de
riscos, tais como: execução de obras e contenções de encostas, drenagem, saneamento básico nas áreas de favelas afetadas pelas enchentes. E por último, contra a criminalização dos
movimentos sociais, contra as remoções forçadas, e pela garantia da função social da propriedade, do direito à moradia digna”.
Ao terminar sua fala representando o conjunto
de movimentos que organizou a audiência, Maria
de Lourdes agradeceu e convocou para a luta:
A gente agradece e reafirma que essa
agenda (da moradia) não acabou, ela só
está tomando aqui um fôlego para retomar,
para ir para a rua e daqui para a frente é só rua
que nos espera!”
Caio Oliveira / acervo CDDHC

ras e Cartografia do Estado. Fortalecimento do
Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, porque ela
precisa atuar para o conjunto dos municípios
do estado. Constituição de uma frente parlamentar em defesa da moradia; elaboração de
um Plano Estadual de Habitação de Interesse
Social que envolva transparência e participação
na preparação, planejamento e execução dos
projetos, elaboração ou revisão. Constituição
de uma política estadual de habitação de interesse social, que abarque a pluralidade das
ações, como o acesso à terra urbanizada, provimento habitacional em áreas infraestruturadas,
urbanização de favelas, regularização fundiária,
requalificação de imóveis ociosos e fortalecimento da autogestão habitacional no meio urbano e rural. Criar uma política de assistência
técnica multidisciplinar em cumprimento constitucional da função social da sociedade, que
inclusive está em risco neste momento, por proposição do antigo deputado estadual desta
Casa, que hoje é senador, Flávio Bolsonaro. O
estado deve priorizar a utilização de imóveis
públicos, vazios ou subutilizados em áreas infraestruturadas para a promoção de habitação
de interesse social. Criação de um banco de terras para a promoção de habitação de interesse
social e áreas infraestruturadas, que inclusive
nos ajudará a regular o mercado e a especulação imobiliária. O fim imediato da política de
remoções de favelas, para que seja assegurado
o direito dos moradores e moradoras de permanecer nos territórios de onde esses construíram
seus laços afetivos, comunitários e de trabalho.

Maria de Lourdes
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Julia Passos / ALERJ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRIVATIZAÇÃO
DOS PRESÍDIOS

A

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio, em
conjunto com a Comissão do Trabalho realizou, em 29 de agosto de 2019, audiência pública para debater o Projeto de Lei 190/2019
que dispõe sobre a possibilidade do Executivo
contratar parceria público-privada para construir e
administrar presídios. Estiveram presentes na audiência pública a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público Estadual, o Mecanismo Estadual
de Prevenção e Combate à Tortura, a Associação
Juizes para Democracia, a Pastoral Carcerária Nacional, o Sindicato dos Servidores do Sistema Penal do Rio de Janeiro, Familiares, a Frente Estadual
Pelo Desencarceramento e a Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária.
A deputada Renata Souza iniciou a audiência
pública lembrando que a expansão do complexo industrial-prisional é uma tendência global,
empresas de segurança tem lucrado com o en-

50 | Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da ALERJ | Relatório anual 2019

carceramento, transformando a liberdade em
um objeto de mercantilização. O Estado não
pode se eximir do seu dever de ressocialização
das pessoas privadas de liberdade, do seu dever de reintegra-las a sociedade. E ainda acrescentou, "exemplos de parcerias público privada
no Brasil não nos possibilitam acreditar que
essa seja uma saída para o caótico sistema prisional que temos, mas reforçam a afirmação de
que a privatização fere inúmeros direitos garantidos aos presos e presas, mas também aos trabalhadores do sistema".
Familiares de apenados e organizações que
atuam contra o encarceramento em massa lotaram o Plenário Barbosa Lima Sobrinho, dividindo as galerias com os agentes penitenciários, que assim como os familiares reconhecem
que a privatização somente beneficiará os empresários. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Gutemberg Lúcio, explicou:

Alexandre
Azevedo
de Jesus

O secretário estadual de Administração Penitenciária, Alexandre Azevedo de Jesus, disse
que é contra a privatização dos presídios:
Eu não apoio a privatização da atividade-fim. Sou contra a extinção da Seap. A
construção dos seus avanços vai acontecer de
dentro pra fora. Essa construção se faz com o
servidor, com a defensoria, com o Ministério Público. Então, não há nenhuma intenção de privatização da minha parte. É impossível que uma
categoria que não foi criada, preparada e que
não recebeu missão constitucional para tal assumir a expertise de uma categoria que foi talhada no fogo”.

Renata, que é presidenta da Comissão de Defesa do Direito Humanos e Cidadania, finalizou
a audiência pública ressaltando que "Privatizando os presídios, o Estado está abrindo mão de
algo fundamental, que é a ressocialização dos
presos e a garantia da dignidade dos funcionários do sistema penitenciário”. E acrescentou
que irá pedir o arquivamento do PL 190/2019.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Octacílio Barbosa / ALERJ

POLÍTICAS DE HIV E AIDS,
HEPATITES E OUTRAS ISTS

Julia Passos / ALERJ

Nós entendemos que o encarceramento
não pode servir de lucro para empresários inescrupulosos, porque sabemos que o
setor empresárial advoga somente pela viabilidade de lucro e nós estamos combatento
isso tanto no aspecto político quanto do institucional ."

A

Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania Assembleia Legislativa
do Rio, em conjunto com a Comissão
de Saúde e a Comissão de Combate as
Discriminações, Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional realizou
audiência pública para debater políticas de HIV
e Aids, hepatites e outras infecções sexualmente transmissíveis, em 06 de setembro de 2019.
Estiveram presentes a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, Gerência de Aids da Secretaria de Estado de Saúde, Coordenação de
Hepatites da Secretaria de Estado de Saúde,
Gerência de Aids, da Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro, Fiocruz, além da sociedade civil organizada e movimentos sociais.
O Decreto no 9.795/19, que modifica a estrutura do Ministério da Saúde, estabeleceu que o
Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais,
criado em 1986 e colecionador de prêmios, passe a se chamar “Departamento de Doenças de
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente
Transmissíveis”.
A deputada Renata Souza iniciou a audiência
ressaltando a grave possibilidade do Programa
Brasileiro de AIDS ser extinto:
A mudança não se trata apenas da modificação na nomenclatura do órgão, mas sim
da extinção do Programa Brasileiro de Aids,
que é conhecido internacionalmente como um
dos mais importantes do mundo. Esta mudança
se dá para atender uma demanda conservadora, fundamentalista religiosa e higienista. A Aids
trouxe, e continua trazendo, dois dos maiores
tabus da nossa sociedade: o sexo e a morte. A
pessoa com HIV e Aids ainda esbarra no estigma social, preconceito e criminalização. Esse
estigma leva ao silenciamento e ao isolamento,
que, por sua vez, são fatores importantes de
adoecimento e morte."
Veriano de Souza, representante da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, destacou
que o silêncio das autoridades afeta diferentes

Octacílio Barbosa / ALERJ

Octacílio Barbosa / ALERJ

Guida Silva

Renata Souza
campos da epidemia, como por exemplo na
parte da prevenção, ela relatou que há uma ausência imensa de campanhas de massa, tanto
nos níveis estadual, como no nível municipal. As
campanhas para prevenção contribuem para
enfrentar o estigma e são um marco dos direitos humanos.
A representante da gerência de Aids da Secretaria de Estado de Saúde, Denise Pires, apresentou dados que revelam que o estado do Rio
de Janeiro possui uma das taxas mais altas do
país em mortalidade por Aids:
O Estado do Rio de Janeiro é a segunda
unidade da Federação no ranking de
maior mortalidade do país. A primeira é Rio
Grande do Sul. Nossa taxa é quase ou praticamente o dobro da taxa nacional de pessoas que
morrem por Aids.”
Guida Silva, representante da gerência de
Aids da Secretaria Municipal de Saúde trouxe
dados alarmantes sobre a faixa etária na qual
tem incidido o maior número de casos da doença:
No município do Rio de Janeiro, na faixa
etária de 20 a 24 anos, o aumento do
número de casos de HIV e Aids é impressionante. É nessa faixa etária que os casos estão
se multiplicando.E se a gente considerar ainda a categoria de jovens homossexuais ou
gays, ou que fazem sexo com outros homens,
a gente vê que o aumento é mais exponencial ainda.”
Maria Eduarda, do Grupo Pela Vida do Rio de
Janeiro, chamou a atenção para as apresentações das gerências das secretarias de saúde do
município e principalmente a de estado. Ela ressaltou que apesar dos dados trazidos, não houve concretamente informações sobre o que
está sendo feito para resolvê-los, qual é o plano
do atual governo para reduzir o crescente número de casos de Aids entre os jovens.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

SUICÍDIO DE POLICIAIS

É de extrema importância e representa
um avanço para a segurança pública no
Estado do Rio de Janeiro uma proposta de lei
que priorize a prevenção da violência autoprovocada, que observe princípios da dignidade
humana, ações de sensibilização dos agentes e,
principalmente, ações fundamentadas em evidências científicas e numa coleta de informação mais sistematizada para promoção de políticas públicas sobre o tema.”
O último relatório do Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio Prevenção da Uerj registrou a
marca de 88 casos de suicídio entre policiais no
país em 2018, o que coloca os agentes de segurança pública entre as categorias profissionais
com maior incidência de violência autoinfligida.
Entre os 19 estados da federação pesquisados,
o Rio de Janeiro ficou com o segundo lugar no
número de mortes voluntárias registradas: 15 no
total. Renata Souza alertou:
O número de policiais que se suicidaram
é maior que o número de policiais mortos
em confrontos. É expressiva a quantidade de
agentes de segurança com sérios problemas
psicológicos, como ansiedade, depressão, que
levam ao suicídio uma parcela deles. Uma política de segurança pública eficaz deve ser pautada em prevenção, investigação, inteligência,
em condições salubres de trabalho para esses
profissionais e na saúde física e, principalmente, psicológica."

Thiago Lontra / ALERJ

A

Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da ALERJ realizou audiência
pública com o tema do Suicídio entre
Policiais, no dia 29 de setembro. Fechando o mês de prevenção ao suicídio (Setembro Amarelo), o debate contou com a presença de Dayse Assunção, Coordenadora do
Grupo de Estudos e Pesquisa em Suicídio e Prevenção da Uerj; da Comissaria de Polícia; de representantes das secretarias de Estado de Polícia Civil e de Polícia Militar; de Inspetores da
Polícia Civil e de Psicólogos da PMERJ.
Coordenadora do núcleo responsável pela
pesquisa que revelou dados alarmantes sobre o
suicídio de policiais no Brasil e serviu de base
para a elaboração do Projeto de Lei que subsidiou a convocação da audiência, Dayse Assunção destacou a relevância de ambos:

O tenente coronel psicólogo Fernando Derenusson apresentou, durante o encontro, um déficit de 30 psicólogos e 18 psiquiatras na corporação. Criado em 2002, o centro de psicologia
da Polícia Militar funciona com 93 psicólogos e
dois psiquiatras:
Somente no último ano, os profissionais
realizaram cerca de 30 mil atendimentos,
sendo 44% dessas consultas com policiais da
ativa. Nós operamos de maneira suficiente na
região metropolitana do estado, mas acabamos
perdendo cobertura no interior. Por isso é importante ter mais psicólogos e psiquiatras para
atender não só os policiais como as famílias
desses agentes”.
O Coronel Cajueiro, presidente de análise de
vitimização da Polícia Militar, revelou que, por
dia, quatro ou cinco agentes são afastados por
problemas psiquiátricos no Rio. Cajueiro avalia
que as condições de trabalho, como intensa carga horária, é um dos fatores que contribui para
as dificuldades psicológicas dos profissionais.
Para contribuir no combate à este fenômeno,
a ALERJ aprovou, no dia 26 de setembro, o projeto de lei 1.183/19, de autoria da deputada Renata Souza, que cria um programa de combate
ao suicídio e sofrimento psíquico de agentes de
segurança: “Queremos com esse projeto que o
estado passe a ser responsabilizado pela morte
desses policiais, já que entendemos que esse é
o resultado de uma segurança pública firmada
no confronto e na guerra”. Após a audiência, foram acrescentadas às categorias beneficiadas
pelo PL os policiais civis, bombeiros, agentes
do DEGASE e agentes da SEAP. A lei foi sancionada pelo governador no final do mês de outubro de 2019.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

SOBRE LETALIDADE POLICIAL
Caio Oliveira / acervo CDDHC

Caio Oliveira / acervo CDDHC

Mônica Cunha, do
Movimento Moleque,
que reúne mães de
vítimas de violência
do Estado

Felipe dos Anjos (FAFERJ)

A

Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania realizou, em conjunto com as
Comissões de Defesa dos Direitos da
Mulher, Comissão de Combate às Discriminações, Comissão de Educação, Comissão de
Trabalho e Comissão de Habitação uma audiência pública sobre Letalidade Policial. A audiência
ocorreu no dia 17 de outubro e contou com a
presença de mães e mulheres de vítimas em decorrência de ações da polícia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB/RJ e da
Subsecretaria de Direitos Humanos do estado.
No primeiro semestre de 2019, a letalidade
policial aumentou 15,1 % em relação ao mesmo
período de 2018. Desde o começo do ano, foram registradas oito mortes de jovens e crianças em decorrência de ações da polícia. A mais
recente – à época do debate – foi Ágatha Félix,
de 8 anos, com um tiro nas costas dentro de
uma Kombi no Complexo do Alemão. A morte
da menina Ágatha gerou grande comoção e
provocou manifestações, além de ter sido o elemento de incentivo à convocação da própria
audiência pública.
O clima de insatisfação com a política adotada pelo Executivo fluminense era evidente, e ficou ainda mais intenso devido à ausência de
representantes das forças de segurança e do
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Usada repetidas vezes pelo governador para
definir o modo de atuação das forças policiais,
a expressão “atirar na cabecinha” foi bastante
lembrada e criticada na audiência. Felipe Dos
Anjos (FAFERJ) afirmou:
O principal objetivo do movimento Parem
de nos matar é fazer um contraponto a
esse projeto genocida aprofundado após a eleição de Wilson Witzel. Vamos lutar nas ruas, de
forma organizada, para mostrar para esse go-

verno que ‘atirar na cabecinha’ não é, em hipótese alguma, a política de segurança que queremos. Reivindicamos nosso direito constitucional
a uma vida digna”.
Maria Dalva acrescentou:
Até quando vamos ficar enxugando sangue
como se enxuga gelo? Quando nosso filho
vai pra escola, a gente quer que ele volte, mas
ele não está voltando. Eu esperei que meu filho
voltasse, mas não voltou. Há dezesseis anos eu
estou com outras mãe na luta por reparação”.
Levando em conta esse cenário, Gabriel Siqueira, das Brigadas Populares, apresentou
uma reivindicação básica:
Não pode haver operações policiais perto
das escolas. Temos que ter uma lei que garanta isso. Já passou da hora. Tiro de helicóptero
não pode nem na guerra no Iraque. Aqui no Rio,
os helicópteros atiram nas escolas”.
Segundo as organizações e movimentos que
lotaram o Plenário Barbosa Lima Sobrinho, a
cada 23 minutos um jovem negro é assassinado
no Brasil e o Rio de Janeiro corrobora significativamente com esta estatística. As falas revelaram que estamos todos e todas testemunhando
diariamente o genocídio da juventude negra.
Estamos vivenciando um governo que há 10
meses não só desrespeita leis, mas que adota
uma política de segurança que privilegia o confronto em detrimento do uso da inteligência e
da garantia da integridade física dos cidadãos e
de seus agentes. A potência dos movimentos
presentes na audiência pública irá reverberar
em ações do Legislativo, mas sobretudo em coletividade, em novos paradigmas e resistência.
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Octacílio Barbosa / ALERJ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

POLÍTICAS DE REDUÇÃO
DE HOMICÍDIOS DA
JUVENTUDE NEGRA

A

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio em conjunto com a
Comissão da Educação e a Comissão
Especial da Juventude realizou, em 29 de outubro de 2019, audiência pública para debater políticas de redução de homicídios da juventude
negra. O debate contou com a presença de representantes da Unicef, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente,

representante da Secretaria de Estado da policia Militar, Comitê Estadual de Prevenção de
Homicídios de Adolescentes do Rio de Janeiro,
Fórum da Juventudes e a Ong Redes da Maré,
além de outras organizações da sociedade civil
e familiares de vítimas de violência.
A coordenadora do Unicef no Rio, Luciana
Phebo, ressaltou que investir em educação é a
principal medida para prevenção da morte dos
jovens. A coordenadora da Ong Redes da Maré,
Shyrlei Rosendo, relatou que a violência pro-
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Caio Oliveira / acervo CDDHC

Renata Souza
Caio Oliveira / acervo CDDHC

Lívia Cásseres
Caio Oliveira / acervo CDDHC

Eliane Pereira
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porcionada pelas operações policiais dentro
das comunidades é um dos grandes motivos
de afastamento das crianças da escola e frisou,
em acordo com Luciana Phebo, que é necessário um maior investimento em educação para
prevenir a vitimização de jovens.
A representante do Ministério Público Estadual, Eliane Pereira ressaltou que as estatísticas de vitimização de adolescentes deixam
clara a necessidade de desenvolver políticas
públicas direcionadas para a proteção da juventude negra:
O MPRJ tem investido intensamente na
produção de conhecimento técnico e
científico de maneira a produzir dados, evidências que direcionem a atuação de seus membros. Neste sentido, é importante que as demais
instituições assim também o façam. O Dossiê
Criança e Adolescente, produzido pelo ISP/RJ,
é um grande exemplo do que os dados podem
apontar, como por exemplo, o fato de 90% das
mortes por intervenção policial de adolescentes vitimarem jovens negros, o que deixa evidente a necessidade de que haja políticas públicas com o recorte racial”.
A defensora Lívia Cásseres, coordenadora do
Núcleo contra Desigualdade Racial da Defensoria Pública do Estado, afirmou que não podemos permitir que bases operacionais da polícia sejam instaladas em unidades escolares.
Ela defendeu ainda a necessidade de investimentos diferenciados para atender aos alunos
que estudam em escolas localizadas em áreas
de confronto.
A deputada Renata Souza ressaltou as inúmeras mortes de crianças e adolescentes, sobretudo entre os dias 9 e 14 de agosto de 2019, quando seis jovens, em sua maioria negros e pardos,
foram executados durante incursões policiais
em favelas cariocas, Henrico, de 19 anos, Tiago
de 21 anos, Lucas de 21 anos, Gabriel de 18 anos,
Dyogo de 16 anos e Margareth de 17 anos, que
estava com seu filho no colo:
Ao dar ‘carta branca’ para que a Polícia
Militar do Rio de Janeiro mate, o governo
enaltece a tática policial pautada na brutalidade das execuções sumárias e louva publicamente o cenário sistemático de violação de garantias fundamentais. Este cenário de insegurança
e desesperança tem que mudar, temos que enfrentar o desafio de reduzir os homicídios da
juventude negra não só pautando a segurança
pública, mas principalmente dando protagonismo aos jovens e fortalecendo políticas na área
de educação."

Octacílio Barbosa / ALERJ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

A

Intolerância religiosa é uma frase que traveste o que é de fato racismo religioso.
Esta casa é um legado constante, é o legado
que eu recebi de minha mãe (Mãe Beata), mas
todos que estão aqui, é como se assinássemos
um termo de compromisso de lutarmos contra
esse tipo de violações”.
Octacílio Barbosa / ALERJ

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
realizou audiência pública para discutir
e propor medidas concretas contra a intolerância religiosa no estado. No encontro, realizado
no dia 08 de novembro, estiveram presentes diversos líderes religiosos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria
Pública, representantes do Programa de Proteção à Defensores de Direitos Humanos, representantes da Prefeitura de Nova Iguaçu, representates da igreja católica e deputados estaduais.
A audiência foi realizada dentro de uma Casa
de Santo, o Ilê Asè Omiojuaro em Nova Iguaçu,
Baixada Fluminense, região que, de acordo dados
do próprio governo do estado, ocupa o segundo
lugar no ranking dos locais com mais casos de
intolerância religiosa. Neste sentido, revelou com
veemência o grave quadro observado no estado,
em especial no que diz respeito às religiões de
matriz africana, conforme explica Pai Adailton:

Pai Adailton

Uma das principais demandas debatidas foi a
solicitação de apoio internacional aos casos de
intolerância religiosa. Segundo Renata Souza, o
objetivo é de que a organização cobre do Brasil
medidas concretas para combater crimes de intolerância:
Foi uma demanda dos movimentos sociais
e do povo de terreiro que fizéssemos um
informe e o apresentássemos à ONU para que o

Octacílio Barbosa / ALERJ

Yá Dolores

Brasil se responsabilize em relação ao racismo
religioso. A idéia é compilar uma série de denúncias e ações e enviá-las à relatoria de combate de racismo da ONU”.
Após diversas contribuições relevantes, ficaram definidos, como encaminhamentos, o envio
de um documento com informes sobre intolerância religiosa no Rio de Janeiro à ONU; a
apresentação de um projeto de lei para a criação do Mês Verde, mês de combate ao racismo
religioso; e um projeto de lei para criação de
Centros de Referência da Intolerância Religiosa.
Foi definido, outrossim, o envio de um Requerimento de Informações cobrando as ações do
governo do estado no que tange à temática.
Por fim, foi criado um Grupo Interistitucional
com instituições públicas e representações da
sociedade civil, que buscará soluções para desafios impetrados pela intolerância religiosa de
forma contínua e permanente.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A SITUAÇAO DA
REFORMA AGRÁRIA
NO RIO DE JANEIRO”
Caio Oliveira / acervo CDDHC

58 | Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ | Relatório anual 2019

Georgina Leopoldina
Caio Oliveira / acervo CDDHC

Um povo não se mata,
como não se mata o mar,
um sonho não se mata,
como se mata o mar,
Alegria não se mata,
Como não se mata o mar"

Caio Oliveira / acervo CDDHC

A

Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania Assembleia Legislativa do Rio, em conjunto com a
mandata parlamentar da deputada
federal Talíria Petrone, realizou audiência pública para debater a situação da reforma agrária no Rio de Janeiro, em 29 de novembro de
2019. Estiveram presentes Associação de Geógrafos Brasileiros da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro, a Associação dos Servidores
do Incra, Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra – MST, Ministério Público Federal, a Superintendência do Incra, assentados dos Projetos
de Desenvolvimento Sustentável – PDS Irmã
Dorothy e Osvaldo de Oliveira.
A referida audiência foi resultado do GT sobre
Reforma Agrária coordenado pelo Ministério
Público Federal que acontece na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra – e que conta com a participação de
mandatos federais, estaduais, como a CDDHC,
além da importante presença dos trabalhadores rurais assentados de diversos municípios do
Rio de Janeiro.

Luiz Jardim

Segundo o representante da Superintendência do Incra no Rio de Janeiro, Newson Monteiro, a situação de vulnerabilidade dos trabalhadores rurais se agrava ainda mais quando faltam
investimentos em reforma agrária:
O orçamento do Incra antes do Fernando
Henrique era entre 1 bilhão e 1,6 bilhão de
reais para todo o Brasil. Quando houve o Massacre de Eldorado do Carajás, em 1996, ele
passou pra 2,4 bilhões de reais. Hoje em dia
não temos nada, não temos como trabalhar. O
Plano Plurianual (PPA) desse governo de agora tem 600 milhões de reais para a reforma
agrária. Precisamos mudar os índices de produtividade, se não pode colocar o dinheiro que
quiser que não desapropria nada. Com as técnicas modernas hoje de agricultura precisamos rever isso”.
Para o geógrafo Luiz Jardim, são os grandes
projetos que influenciam diretamente na precarização da situação agrária fluminense:

Vivemos ainda uma grande concentração
de terra no estado. A urbanização vem
crescendo sobre áreas de pequenos agricultores e os grandes projetos de desenvolvimento,
como, por exemplo, o Porto do Açu e o Comperj, também são tomadores de terra. Eles tomaram 34 mil hectares no RJ. Boa parte deles
tomaram diversos hectares por decreto do Governo Federal, essa é uma estratégia frequente
do desmonte dos produtores”.
Georgina Leopoldina, representante dos trabalhadores rurais assentados, leu uma carta
elaborada por eles. O movimento considera que
a implementação da Lei 13.465/17 possibilita a
expansão do agronegócio:
Os objetivos desta lei são: 1) o avanço da
ofensiva neoliberal na agricultura; 2) desnacionalização das riquezas naturais; 3) regularizar a grilagem principalmente praticada pelos
representantes da bancada ruralista… Afirmamos também que, dado o desmonte das políticas públicas no âmbito federal, é responsabilidade do governo de estado assumir a política
de reforma agrária como garantia dos direitos
fundamentais de todo cidadão. Lutar, construir
reforma agrária popular!"
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Thiago Lontra / ALERJ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CENTRAL DE
VAGAS DO DEGASE

A

Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania Assembleia Legislativa do Rio realizou audiência pública para debater a questão da Central
de Vagas do Degase em 29 de novembro de
2019. Estiveram presentes Movimento de mães
AMAR, Movimento Moleque, a Casa Mãe de
Belford Roxo, o Centro de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, o Mecanismo Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura, a Comissão de Direito Socioeducativo da OAB, o Movimento Nacional
de Direitos Humanos, o Conselho Estadual de
Defesa da Criança e do Adolescente. Se fizeram presentes ainda a Defensoria Pública e o
Ministério Público Estadual.

A audiência foi convocada, em especial, devido às constantes rebeliões em unidades do socioeducativo, em uma demanda conjunta da CDDHC e do Comitê Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura. O tema da Central de Vagas
nos permite tratar sobre o gerenciamento de vagas nas unidades socioeducativas, mas também
trazer luz mais uma vez sobre as denúncias de
péssimas condições em que os adolescentes
cumprem as medidas de internação. Podemos
afirmar, portanto, que são assuntos que caminham juntos e se relacionam intimamente, na
medida que a superlotação das unidades resulta
em situações degradantes às quais estão submetidos os adolescentes, assim como os funcionários, que trabalham em situações precárias.
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Thiago Lontra / ALERJ

A promotora Luciana Beniste, coordenadora
do Centro de Apoio de Promotoria de Infância e
Juventude do Ministério Público, pontuou que
apesar de algumas controvérsias, a decisão do
Ministro do Supremos Tribunal Federal Edson
Fachin está sendo cumprida do estado do Rio:

É preciso não apenas que o Tribunal de
Justiça nos aponte se de fato está respeitando a decisão do STF, mas também nos demonstra quantos desses jovens estão hoje em
uma outra medida socioeducativa que tenha
como prioridade a execução de medidas em
meio aberto. Precisamos saber como isso está
funcionando. Além de oficiar o Tribunal de Justiça, vamos também oficiar o Degase, para que
possamos ter essas informações e fazer um levantamento com mais simetria e saber como
está a realidade destes jovens”

Renata Souza
Thiago Lontra / ALERJ

A representante do Conselho Estadual de
Defesa da Criança e do Adolescente, Margarida Prado, destacou a importância do fechamento das unidades que não estão em condições de funcionamento: “É uma questão de
Direitos Humanos, da vulnerabilidade social e
da discriminação racial que se encontram estes jovens, pois, nós sabemos quem está lá
dentro e o fato das autoridades insistirem em
considerar a questão, sempre em nome de
uma lógica de punição, a ponto de representações do Ministério Público e do Tribunal de
Justiça do Rio terem a ausência total de pudor
e se manifestarem publicamente qualificando
os adolescentes como ameaça à segurança
pública e à sociedade. Isso contraria os tratados internacionais e o Estatuto da Criança e do
Adolescente”.
A Deputada Renata Souza destacou a responsabilidade do Tribunal de Justiça no cumprimento da decisão do STF e lamentou a ausência do Tribunal na audiência, apesar do
convite:

Luciana Beniste

Thiago Lontra / ALERJ

A maioria dos adolescentes liberados
(70% ) cumpriam medidas socioeducativas há seis meses ou menos. Isso revela que a
medida socioeducativa de integração vem
sendo aplicada conforme determina o Estatuto
da Criança e do Adolescente. Infelizmente, temos no estado do Rio de Janeiro uma histórica, crônica e inaceitável insuficiência de vagas
que colapsou o sistema. O problema é que a
entrada é muito grande e os adolescentes que
foram colocados em internação domiciliar em
razão do cumprimento da decisão já estão retornando as unidades. Até agosto, 618 adolescentes foram liberados”.

Margarida
Prado

Resumo dos encaminhamentos

1. SEGURANÇA PÚBLICA
Em todas as audiências, os critérios adotados
para a realização de ações policiais foram questionados pelos presentes. Neste sentido, Requerimentos de Informações foram enviados às
Secretarias de Estado da Polícia Civil e Militar
para que apresentassem os princípios utilizados
para organizar suas ações.
Diante da repercussão positiva da Ação Civil
Pública ingressada pelo Núcleo de Defesa dos
Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado (Nudedh) - que pedia em sua petição inicial, um plano de redução de danos às violências durante as operações policiais - em
articulação com organizações locais e com os
moradores do Complexo da Maré, durante as
audiências públicas foi sugerido que a Defensoria Pública avaliasse a possibilidade desta Ação
ser expandida para diversas outras comunidades do Rio de Janeiro.
Uma outra iniciativa que dará conta de muitos
encaminhamentos relacionados durante a audiência sobre a redução dos homicídios da juventude negra, sobretudo na Baixada Fluminense,
foi o protocolo do Projeto de Lei que dispõe
sobre a criação do Programa Estadual de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens, com pre-

visão de redução nos índices de homicídios e
da letalidade policial; aumento na elucidação
de crimes; e sobretudo elaboração de políticas
públicas que garantam a inclusão de jovens, social e economicamente, trabalhando, portanto,
no campo da prevenção dos homicídios.
Tramita na Assembleia Legislativa o PL
4056/02 que trata da criação de um programa
de auxílio, assistência e proteção aos familiares
de vítimas fatais da violência praticada por
agentes do Estado. A partir do debate durante
as audiências sobre a necessidade de recursos
para execução das políticas foi protocolado o
PL 1085/19, que altera o texto do PL 4056/02,
destinando recurso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais ao
referido programa de auxílio.
Sobre as investigações de mortes de crianças
e adolescentes, foi protocolado Projeto de Lei
1622/19, o PL Ágatha, que dispõe sobre a garantia de prioridade nos trâmites procedimentais investigatórios que visem a apuração e responsabilização de crimes contra a vida e outros
crimes com resultado de morte, inclusive na
modalidade tentada, que tenham como vítimas
crianças e adolescentes.

2. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
Cidadania e a Comissão do Trabalho, parceiras
na audiência sobre privatização dos presídios,
têm realizado conversas junto à presidência da
Casa para que seja arquivado o PL 190/2019,
projeto de lei que permite que o Executivo contrate parceria público-privada para construir e
administrar presídios.
No que se refere à audiência sobre a “Central
de Vagas do Degase”, o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro será oficiado sobre o devido cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que determina que sejam criadas as Centrais
de Vaga para sanar o grave problema da superlotação no sistema socioeducativo. Uma outra
proposta trazida pela Defensoria Pública Estadual foi acionar a Polícia Militar para entender o
por que, apesar de inúmeras decisões contra, os

adolescentes internados em hospitais ainda ficam algemados, mesmo em grave quadro de
saúde. O fomento à criação de um Banco de Dados sobre o Socioeducativo administrado pelo
Conselho Nacional de Justiça também foi uma
das propostas da audiência. Assim como uma
ida à Casa Mãe em Belford Roxo para conhecer a
experiência desenvolvida pelas mães que passam pela casa e são acolhidas antes de chegar
até a unidade socioeducativa da região.
Por fim, há que se pressionar a Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro para aprovar o PL
Ágatha e ainda o Projeto de Lei 940/19, que
cria o Programa Estadual de Aprendizagem, no
qual os órgãos da administração pública estadual só poderão contratar empresas que atendam à cota de 10% de jovens aprendizes em seu
quadro de funcionários.
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3. POLÍTICAS DE
HABITAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA
As propostas trazidas pelos movimentos, assim como pelas comissões que construíram a
audiência sobre o FEHIS foram no sentido de
aprovação de importantes projetos de lei que
ainda estão em tramitação, tais como: PL
127/2019, que altera a Lei 4.962/2006 para dispor sobre a regulamentação do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS; PL 26/2019, que cria uma
política de assistência técnica multidisciplinar;
PLC 55/2018, que dispõe sobre a prorrogação
do Fundo Estadual de Combate e Erradicação
à Pobreza por mais 10 anos; e ainda foi solicitada a reprovação das contas do ano de 2018,
do Governo Pezão já reprovadas pelo Tribunal
de Contas do Estado (TCE), o que não foi acatado pela a Alerj.
Uma das propostas solicitadas na audiência
sobre a situação da reforma agrária e que foi

unânime entre os movimentos e parlamentares
que estavam presentes, foi repúdio à ausência
da Secretaria de Estado de Agricultura, que se
dará através de documento elaborado entre os
movimentos e os mandatos parlamentares estaduais e federais que construíram o debate.
Assentados do Projeto de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) Irmã Dorothy solicitaram
uma visita ao assentamento pelos parlamentares presentes para fortalecer a luta no município de Quatis, onde foi assassinado Sebastião
Carvalho às vésperas da audiência. Ademais
um dos grandes compromissos saídos da audiência foi a continuidade do Grupo de Trabalho
Reforma Agrária que ocorre no Incra e tem coordenação do Ministério Público Federal, GT
pelo qual as prefeituras dos municípios que
tem PDS serão oficiadas sobre o conteúdo da
audiência pública.

4. SAÚDE
Como encaminhamento da audiência que tratou da gestão da saúde prisional, foi solicitado
à Coordenação de Saúde da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informações
sobre as mortes no sistema prisional e sobre
que medidas foram tomadas para conter o surto de meningite. As informações enviadas foram compartilhadas com o Mecanismo Estadual
de Prevenção e Combate à Tortura, de modo
que estas pudessem servir de elementos para
as estratégias que vêm sendo desenvolvidas
pelo Grupo de Trabalho do Saúde Prisional existente no âmbito do Comitê Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura - coordenado
pela Defensoria Pública Estadual.

No que se refere à audiência sobre HIV/Aids,
Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, foi proposto o protocolo de um projeto de lei que cria um programa de assistência
psicológica para pessoas soropositivas.
Com objetivo de concretizar o acolhimento
dos policiais militares e civis, servidores da
Seap, Degase e bombeiros em sofrimento
mental, foi aprovada a Lei 8591/19, que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Autoinfligidas e institui o serviço de acolhimento
emergencial em saúde mental, visando atender às demandas psicossociais da comunidade policial.
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5. RACISMO
RELIGIOSO
Uma das propostas saídas da audiência pública
sobre intolerância religiosa demandou a criação
de um Grupo Interinstitucional para acolhimento das denúncias ligadas ao assunto, o qual deverá, entre outras estratégias, estabelecer um
diálogo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária com o objetivo de fomentar a entrada de religiões de matriz africana
nas unidades prisionais.
Foi proposto, ainda, o protocolo de um projeto de lei que criasse um Centro de Referência
da Liberdade Religiosa e um outro PL que criasse o Mês Verde, para conscientização e debates
sobre o racismo religioso.
Ainda no âmbito Legislativo foi proposto
durante a audiência que devemos pressionar
a Assembleia Legislativa para aprovação do
PL 299/2019, que institui no âmbito da administração pública o Programa de Prevenção,

Capacitação e Enfrentamento Permanente ao
Racismo Institucional, nos moldes do Projeto
de Resolução Nº 51/19 já aprovado na Casa
sobre o combate ao racismo institucional na
própria Alerj.
Como proposta da audiência, informações
enviadas anteriormente à Organização das Nações Unidas através de Informe à Relatoria
para Eliminação de Discriminação Racial serão
atualizadas.
Importante ressaltar a aprovação da Lei Dia
da África como mais um instrumento no combate ao racismo. A lei acrescenta a data de 25
de maio ao calendário oficial do estado do Rio
de Janeiro, estabelecendo a realização de atividades educacionais, culturais, econômicas,
sociais, eventos, divulgações, seminários e palestras, entre outras atividades, sobre a história
da África.

Caio Oliveira / acervo CDDHC
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MEMORIAL
Pedro Gonzaga
“A carne mais barata do mercado é a carne negra”, de Seu
Jorge, Marcelo Yuca e Wilson Capellette, faz referência ao
racismo estrutural que precariza e aniquila vidas negras
Brasil. Não à toa foi a chamada para os inúmeros protestos
contra a morte do jovem Pedro Gonzaga, que foi sufocado
durante uma abordagem abusiva, em uma unidade do
supermercado Extra da Barra da Tijuca, após ser acusado de
furtar produtos. Pedro foi imobilizado pelo segurança da
unidade, asfixiado, e acabou sofrendo uma parada cardíaca.
Parentes do rapaz morto afirmam que ele sofria de
transtornos mentais e que era dependente químico. A família
negociava tratamento médico.

William Augusto da Silva
Em 20 de agosto de 2019, o governador do Rio comemorou
uma morte em rede nacional. Esse foi o estarrecedor
desfecho do caso de William Augusto da Silva, 20 anos. O
jovem foi assassinado por um atirador de elite da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro quando parecia se
entregar após sequestrar um ônibus na ponte Rio-Niterói e
fazer 37 reféns. William sofria de problemas psiquiátricos e,
segundo sua família, estava em surto psicótico.

Seu Tião
Conforme denuncia o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), a lentidão do Incra expressa seu descaso
com a reforma agrária no estado do Rio de Janeiro. E essa
postura faz com que as famílias fiquem em situação de
vulnerabilidade, sem acesso efetivo à terra e políticas públicas
que garantam segurança, qualidade de vida e geração de
renda. Um trágico caso recente evidencia o quão danosa é
essa ausência de iniciativa do Estado. O trabalhador rural sem
terra Sebastião Carvalho, Seu Tião, de 68 anos, foi
assassinado dentro do assentamento onde morava, localizado
no Município de Quatis. Seu Tião sobreviveu ao garimpo
aberto da Serra Pelada, se engajou na luta pela terra em
diversos estados do Brasil, até chegar na região norte
fluminense onde começou sua luta no MST-RJ.

VISITE A COMISSÃO!
Leon Diniz / acervo CDDHC

A Comissão de Direitos Humanos recebeu uma série de visitas nesse ano de 2019, em
especial de escolas e universidades. Conheça o trabalho da Comissão! Marque a sua visita!

Leon Diniz / acervo CDDHC

Leon Diniz / acervo CDDHC

8 de outubro | Turma de
Direito da Universidade
Estácio de Sá, professor
de direito Rodrigo Torres

10 de outubro | Turma de Direitos Humanos e da Cidadania (CEAT) e
Turma de Serviço Social da Universidade Castelo Branco
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10 de outubro | Turma de Direitos Humanos e da Cidadania (CEAT) e
Turma de Serviço Social da Universidade Castelo Branco
Leon Diniz / acervo CDDHC

Leon Diniz / acervo CDDHC

5 de novembro | Professora de
direito da Universidade Estácio de Sá,
Thaís e Souza Muniz

Leon Diniz / acervo CDDHC

12 de novembro | Escola Marli Cid
de Almeida Abreu - Itaboraí

27 de novembro | Visita do Instituto
Nacional de Educação de Surdos - INES

Este relatório, composto na fonte Gotham, foi impresso
na Aerographic, Rio de Janeiro, em dezembro de 2019.

“Eu
sou
porque
nós
somos”
em memória de
Marielle Franco

