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Nossa atuação territorial é desenvolvida na

região da Baixada Fluminense - RJ e visa a

construção de políticas de segurança pública

pautada na vida , na garantia do direito à

memória para vítimas e familiares da violência

de Estado com centralidade no enfrentamento

ao racismo estrutural e reivindicação por

justiça racial .

A IDMJR é composta por uma equipe de

diferentes campos dos saberes que produz

contranarrativas sobre violência de Estado e da

luta antirracista nas periferias .

INICIATIVA DIREITO À MEMÓRIA E
JUSTIÇA RACIAL

A Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial —

IDMJR é uma organização que atua com ações

de enfrentamento à violência de Estado .

Buscamos debater Segurança Pública na

Baixada Fluminense a partir da centralidade do

racismo . Pois , a estrutura racista do Estado

define as diferentes faces do genocídio para

populações negras de periferias , subúrbios e

favelas .
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Nós por Nós!
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UMA INCIDÊNCIA POLÍTICA NA SEGURANÇA PÚBLICA



APRESENTAÇÃO
A Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial entende como Incidência Política um
conjunto de ações e estratégias organizadas por Organizações e Movimentos
Sociais com objetivo de constranger, monitorar e influenciar a formulação de
políticas públicas, ações sociais ou processos políticos dentro ou fora das
institucionalidades e das instituições do poder público.

A partir dessa concepção fomentamos o Projeto de Olho na Alerj - Segurança
Pública que busca acompanhar, monitorar e sistematizar as ações e proposições
legislativas no campo de Segurança Pública na Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro dada a potencialização da política de militarização e milicialização
nas favelas e periferias. Entendemos que é de suma importância a participação de
organizações e movimentos sociais nas distintas esferas do poder público como
forma de acompanhamento e defesa dos direitos sociais historicamente
conquistados pela classe trabalhadora.

A construção do Projeto de Olho na Alerj baseia-se nos pilares metodológico de
monitoramento e sistematização de todas as proposições legislativas no campo de
segurança pública. Para dar conta deste grande desafio, acompanhamos
diariamente a publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, com uma
ênfase maior nas publicações do Legislativo, bem como, a análise semanal da pauta
de plenário na Alerj.A partir de leituras cotidianas das publicações do Estado e
também da articulação direta com as Assessorias Parlamentares acompanhamos a
tramitação de proposições legislativas desde o momento do protocolização até a
publicação da redação final.  

Para dar maior celeridade nas ações de incidência política na Alerj, criamos um
Boletim Semanal com todas as propostas legislativas sobre segurança pública que
estão em discussão ou votação no Plenário. Assim, fomentamos o advocacy na Alerj
de forma articulada com organizações e movimentos sociais que recebem
notificações com antecedência sobre a tramitação de matérias que impactam
diretamente no debate de violações de Estado. 

Por fim, neste curto período de tempo já consolidamos um espaço de articulação
política com organizações e movimentos sociais para acompanhar as discussões e
decisões que são tomadas na Alerj, resultando no fortalecimento da participação
democrática da sociedade civil no cotidiano da atuação do Estado.
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PROJETO DE OLHO NA ALERJ 
O Projeto De Olho na Alerj idealizado pela Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial
também visa democratizar o acesso a informações e a participação popular nos processos
legislativos. Por conseguinte, promover um espaço de trocas, diálogos e incidência política
entre organizações sociais, movimentos sociais, coletivos e sindicatos com o Parlamento.

Ao longo da nossa atuação de advocacy na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro identificamos o principal obstáculo para a sociedade civil organizada participar das
tomadas de decisões e debates públicos promovidos pelo o Parlamento: o completo
desconhecimento de ritos e da tramitação dos processos legislativos. 

Por isso, esta seção do Dossiê De Olho na Alerj: Uma Incidência Política na Segurança
Pública, será dedicada exclusivamente para dar subsídios sobre o funcionamento e regras do
processo legislativo e assim promover uma rápida formação sobre os trâmites da Alerj e
facilitar a construção de incidência política para organizações e movimentos sociais.

PROCESSO LEGISLATIVO
O Processo Legislativo trata-se de
todos os atos realizados pelas
Assembléias Legislativas que visam
a construção de leis de forma
democrática e organizam toda a
estrutura da vida em sociedade,
conforme as regras expressas na
Constituição e a tramitação definida
pelo Regimento Interno da Casa. Na
esfera estadual do processo
legislativo, toda a matéria levada a
avaliação e análise da Assembléia
Legislativa recebe o nome de
proposição. No regimento interno da
Alerj, estão as seguintes
proposições:
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Para realização de apresentação das distintas formas proposição cabe aos
Parlamentares, à Comissão ou à Mesa Diretora da Assembléia, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.
Ademais, Constituição do Estado do Rio de Janeiro abre a possibilidade de
apresentação de projetos de lei por iniciativa popular, ressaltamos que o projeto de
iniciativa popular percorre o mesmo trâmite do de iniciativa parlamentar.

Conforme o Regimento Interno da Alerj², as proposições são definidas da seguinte
forma: 
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O processo legislativo compreende a elaboração, análise e votação de vários tipos
de propostas: leis ordinárias, PEC, decretos legislativos e resoluções, entre outras.
Cada tipo de proposta segue um caminho (tramitação) diferente. As regras gerais de
elaboração legislativa encontram-se definidas na Constituição Estadual e as regras
específicas de tramitação de projetos em cada Casa Legislativa estão dispostas nos
regimentos internos.

Neste Dossiê, estamos usando como parâmetro o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A proposição legislativa, depois de recebida
e despachada pelo presidente da Assembleia é enviada para publicação no Diário
Oficial do Poder Legislativo do Estado, em seguida, distribuída às Comissões
competentes para deliberação conclusiva ou parecer. Sendo que as, proposições de
iniciativa de proponente externo (como, Governador, Tribunal de Justiça, ao Tribunal
de Contas, Ministério Público, entre outras) são encaminhadas aos líderes das
bancadas e blocos.

Em geral, as proposições têm passagem obrigatória pela Comissão de Constituição e
Justiça, cujo Presidente da Alerj, designa relator para elaborar parecer quanto à
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria. Depois de apreciada pela
Comissão de Constituição e Justiça, a proposição é analisada em seu mérito pelas
Comissões Permanentes ligadas aos temas em questão.
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Nessa fase, dependendo da complexidade e importância do tema, são realizadas reuniões
especiais com técnicos e/ou autoridades capazes de subsidiar a análise dos parlamentares. Os
Parlamentares integrantes da comissão podem propor substitutivos, emendas e subemendas ao
projeto. Se todas as comissões responsáveis pela análise de determinada proposição emitirem
parecer contrário, a proposição é arquivada. 

Cada comissão tem prazo de 14 dias para emitir parecer sobre a proposição que lhe foi
distribuída. Caso seja aprovado requerimento no sentido de que a tramitação se dê em regime
de urgência, este prazo é reduzido para 3 dias conjuntamente - a matéria é apreciada ao mesmo
tempo por todas as comissões). Havendo requerimento, as Comissões podem realizar reunião
conjunta para emitir parecer sobre a matéria, agilizando os procedimentos necessários à
apreciação da proposição em plenário.

A Discussão em Plenário é a fase dos trabalhos destinada ao debate em plenário. Depois de
passar pelas Comissões, a proposição é incluída na ordem do dia, para ser discutida e avaliada
em plenário. Durante a discussão, os Parlamentares podem apresentar emendas, que são
publicadas e encaminhadas para as Comissões Técnicas, onde recebem parecer. 

Nesse caso, a discussão é encerrada e a votação do projeto somente acontece após ser emitido
o parecer e incluído novamente na ordem do dia o projeto. Aprovada em primeiro turno, com
emendas, a matéria vai à Comissão de Redação, onde será elaborada a redação para o
segundo turno. Quando chega ao plenário para a votação em segundo turno, a proposição
reflete o resultado das discussões e negociações políticas, com as modificações decorrentes
das emendas aprovadas em primeiro turno. 

Na discussão em segundo turno, os Deputados podem novamente apresentar emendas, que
são publicadas e encaminhadas para as Comissões Técnicas, onde recebem novo parecer.
Aprovado o projeto em segundo turno de discussão, o projeto vai à Comissão de Redação para
elaboração de redação final, que também é votado pelo plenário. 

Rejeitado em qualquer um dos dois turnos, o projeto é arquivado e só pode ser apresentado na
mesma sessão legislativa com a concordância da maioria dos Parlamentares. A tramitação de
qualquer projeto de lei ou outra proposição da ALERJ pode ser acompanhada em detalhes no
Portal da Alerj ou via TV Alerj, bem como, nas publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro.
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Para resultados mais eficientes nos distintos processos de incidência política na Alerj é primordial conhecer
a tramitação de cada tipo de proposição legislativa. Por isso, a IDMJR está construindo um Guia de Processo
Legislativo para Organizações e Movimentos Sociais para fomentar acompanhamento das diversas matérias
legislativas e auxiliar na formulação de planos de trabalho de advocacy na Alerj que será lançado em 2021.



Os movimentos sociais constantemente ressaltam o caráter da judicialização da
política como um fenômeno mundial das disputas internas das diferentes frações de
classe que compõem o bloco do poder do Estado.  E nessa mesma tendência de
atualização dos ‘fazeres políticos’ em uma realidade social em franca alteração e
devido às novas determinações e transformações das lógicas de acumulação e
produção de morte do sistema capitalista nos deparamos com a retomada do
processo de militarização da política, agora estruturado a partir das frações de
milícias.

Para exemplificarmos, no último pleito para o Congresso Federal, o número de
policiais e militares eleitos para o legislativo pulou de 18 para 73 em relação às
eleições de 2014 - segundo levantamento feito pela IDMJR com base nos dados do
TSE. Verificamos que quadruplicou o número de [ex] e servidores da segurança
pública eleitos para assumir cargos nas Casas Legislativa. Nas declarações de
candidaturas temos desde bombeiro militar, policial civil, policial militar, militar
reformado e membro das forças armadas.

1 1

MILITARIZAÇÃO DA POLÍTICA
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No caso do Rio de Janeiro, ocorreu um aumento de 85% na composição de  deputados estaduais
oriundos dos setores militares. Temos uma forte e numerosa bancada da bala na ALERJ que busca
cotidianamente criar proposições legislativas que militarizam a criminalizam todas as esferas da
sociedade fluminense.

Marcos Abrahão
(Avante)

BANCADA DA BALA

Coronel Salema (PSD)
Delegado Carlos

Augusto (PSD)
Marta Rocha (PDT)

Sub Tenente
Bernardo (PDT)

Marcos Muller (SDD)

Marcio Gualberto
(PSL)Vandro Família (SDD) Alana Passos (PSL) Renato Zaca (PSL) Marcelo Dino (PSL)

Alexandre Freitas
(NOVO)

Filippe Poubel (PSL)

Alexandre Knoploch
(PSL)

Anderson Moraes
(PSL)

Capitão Paulo
Teixeira (REP)

Felipe Soares (DEM) MAX LEMOS (PSDB)

Rodrigo Amorim (PSL)

Fotos: Alerj 



Vale salientar que a Bancada da Bala não é apenas
composta de atores oriundos dos setores de forças
armadas e segurança pública, mas também parlamentares
do campo neopentecostal e do mundo empresarial. Em que
utilizam do discurso de segurança pública para formularem
proposições cada vez mais armamentista e de
encarceramento em massa.

 A Iniciativa Direito a Memória e Justiça Racial ressalta que
a “política da militarização” é uma das formas que o uso da
violência assume nas relações de domínio e cuja
intensidade varia segundo as circunstâncias, ou seja, hoje
o Estado tem utilizado a hegemonia – categoria construída
por Gramsci, a partir do consenso saindo da política da
militarização para a militarização da política.

Com a eleição da chapa Bolsonaro/Mourão essa
militarização da política ganhou mais força. No governo
Bolsonaro vemos militares ocupando cargos de ministros,
comandando estatais e definindo toda a orientação política
do Estado. 

Essa militarização também se consolida com candidaturas
militares no campo da esquerda e consolida a adesão da
esquerda à tese das “reformas” da Polícia que lembremos
são legados autoritários da ditadura civil-empresarial-
militar.

13
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A Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial identificou um rápido processo de aumento de
proposições legislativas no campo da segurança pública na Legislatura 2019 - 2021. Haja vista,
a ofensiva conservadora ultraneoliberal que garantiu assentos para um campo da extrema direita
nas Casas Legislativas e em toda a estrutura do Estado.

A radicalização do discurso genocida e altamente militarizado do Governo fundado no racismo
estrutural, em que matar pobre, pretos e favelados são sinônimos de  eficiência nas políticas de
segurança pública legítima e isenta o abuso policial. O custo de uma vida negra, pobre e
favelada não é quantificada qualitativamente através de dados estatísticos, mas cabe ressaltar
que a produção cotidiana de mortes mobiliza diretamente setores do Estado ligados à saúde,
segurança pública, assistência social, trabalho e renda.

Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que as polícias de Witzel foram as que mais
mataram nos últimos 20 anos. Ressaltamos que a maior parcela das violações cometidas pelo
Estado não chegam a ser registradas. Além da problemática das subnotificações,  as 
 metodologias  utilizadas  pelos  órgãos oficiais não são disponibilizadas para livre acesso e os
procedimentos  metodológicos  são  alterados  de  acordo  com os interesses do Estado para
esconder a ineficiência  da  política  de segurança  pública que não trata o enfrentamento do
racismo institucional como uma questão estrutural. 

Por isso, a importância de construir um levantamento
 para identificar as proposições legislativas do campo
de Segurança Pública durante a Legislatura de 2019 
- 2021. E assim, identificar os principais impactos 
dessas alterações constitucionais na militarização 
da sociedade e no genocídio do povo negro em 
território fluminense. 

SEGURANÇA PÚBLICA E
PRODUÇÃO LEGISLATIVA
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A Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial acompanhou diariamente a
publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, com uma ênfase
maior nas publicações do Legislativo, bem como, a análise semanal da pauta
de plenário na Alerj.

A partir de leituras cotidianas das publicações do Estado e também da
articulação direta com as Assessorias Parlamentares acompanhamos a
tramitação de proposições legislativas desde o momento da protocolização até
a publicação da redação final nos dois primeiros anos da Legislatura de 2019 -
2021.

A IDMJR identificou um total de 236 proposições legislativas no campo de
Segurança Pública em tramitação na Alerj durante os anos de 2019 e 2020.
Sendo, 167 proposições legislativas apenas direcionadas para uma política de
morte - com aumento de arsenal bélico, letalidade e encarceramento, ou seja,
cerca de 71% das proposições de segurança pública são direcionadas para o
aumento da militarização da sociedade fluminense.

Ressaltamos que no campo da
segurança pública também ocorreu a
tramitação e o protocolos de
proposições legislativas sobre o
enfrentamento às violações de
direitos humanos, aproximadamente
29% das matérias sobre segurança
pública versavam sobre garantia de
direitos sociais. 
Haja vista, que a maior parcela
dessas proposições de enfrentamento
às violações estatais são
exclusivamente do campo
progressista. 
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Neste 1º ano da Legislatura de 2019 - 2021 dos Parlamentares da Alerj, identificamos 109
proposições do campo de segurança pública que versavam sobre militarização, já em 2020,
um total de 58 matérias de militarização. Entretanto, essa diminuição na tramitação das
proposições legislativas sobre militarização ocorreu devido ao atual período de pandemia de
Covid-19. Os parlamentares suspenderam a tramitação de quaisquer projetos que não
versassem sobre a questão do enfrentamento ao Covid-19 durante 4 meses.
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Em 2019, dessas 109 propostas
legislativas sobre a política morte do
Estado, 81% são direcionadas para
militarização, sendo 13% sobre sistema
prisional e 3% sobre alterações nas
diretrizes institucionais dos órgãos de
Segurança Pública. 

Em relação a  2020, por mais que estejamos na iminência de pandemia mundial, mantém-se
uma maior participação na tramitação de proposições legislativas sobre segurança pública um
estímulo à militarização, 78% das matérias versam sobre aumento do poderio bélico,
financiamento e letalidade dos órgãos de polícias, ocorreu também um aumento nas
proposições sobre sistema prisional, saindo de 13% em 2019 para 19% em 2020 e uma
diminuição das alterações nas diretrizes institucionais, saindo de 6% para 3%.

Proposições Legislativas da Política de Morte na Alerj em 2019 e 2010

Fonte: IDMJR



Em relação ao comportamento dos Partidos Políticos no primeiro biênio da
Legislatura 2019-2021, identificamos os 10 partidos que mais protocolaram
texto de lei sobre militarização.  O Partido Social Liberal (PSL) foi o que mais
protocolou propostas legislativas sobre militarização, um total de 27 matérias e
inclusive é o partido que mais possui membros na Bancada de Segurança
Pública na Alerj. 

O MDB protocolou 23 proposições legislativas de militarização, seguido pelo
partido do atual Governador, Cláudio Castro, o Partido Social Cristão com 22
matérias de militarização. Identificamos que apenas 10 partidos concentram
cerca de 83% de toda a produção legislativa sobre militarização. E são partidos
políticos do campo conservador, da elite econômica fluminense, religiosos,
militares e que defendem políticas ultraneoliberais e heteronormativas.
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Proposições Legislativas de Militarização na Alerj por Partidos
Políticos em 2019 e 2010
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Em relação a autoria das matérias legislativas, o Poder Executivo foi responsável pela maior
parcela das proposições sobre militarização, um total de 30 textos de lei. A parlamentar que
mais submeteu matérias legislativa foi a Marta Rocha (PDT) com 22 matérias, seguida por
Roserverg Reis (MDB) 16 proposições e Anderson Morais (PSL) com 10 matérias
legislativas intensificando uma política de morte do Estado, que possui como alvo o
genocídio e o encarceramento em massa da população negra.

A produção legislativa da Alerj apenas reflete o racismo estrutural do Brasil que entende a
eficiência da política de segurança pública resumida no uso de maior poder bélico,
armamentos letais, policiamento ostensivo e confrontos nas ruas. O enfrentamento a
violência no Brasil é fundada no racismo institucional, em que a espinha dorsal do modelo de
segurança pública posto em prática no país é forjado pela escolha do próprio Estado, na
construção de inimigos públicos para dar prosseguimento a aniquilação do povo negro. 

Uma política de segurança pública que têm como alvo a juventude negra periférica, em que
a “guerra às drogas” resulta em encarceramento em massa e legitimação do extermínio dos
corpos negros e quem nem de longe combate a megaestrutura da indústria armas e drogas.

Proposições Legislativas de Militarização na Alerj por Parlamentares
em 2019 e 2010

Fonte: IDMJR



Na análise do orçamento público é possível observar as diretrizes da política
econômica e também quais serão as áreas prioritárias para o Governo. A
trajetória mensal dos últimos 2 anos da arrecadação de tributos no Rio de
Janeiro, aponta que ocorreu um arrefecimento no incremento da arrecadação
tributária. Entre os anos de 2014 e 2017, o crescimento médio anual da
arrecadação nominal alcançou taxa de 3,2%, muito aquém do registrado no
período que antecedeu a recessão econômica de 2008. 

O atual cenário econômico do Rio de Janeiro é de intensa retração da atividade
econômica, deterioração a estrutura produtiva e arrefecimento da dinâmica do
mercado de trabalho devido a permanência da crise econômica, financeira e
fiscal vivenciada no estado e agravada pelos efeitos da pandemia mundial de
Covid-19 e da queda do preço do petróleo – principal commodities de
exportação fluminense.

O Rio de Janeiro apresenta altas taxas de desemprego, informalidade,
subutilização e desalento indicando o aumento dos vínculos de trabalho
informais e sem proteção social, as taxas fluminenses no quadro de
precarização do trabalho estão acima da média nacional. A situação econômica
fluminense não indica uma melhora no curto prazo, pelo contrário, agudização
da crise econômica.

Diante do crescente efeitos severos do Covid-19 sobre o nível de atividade
econômica do Brasil, a política monetária já é insuficiente para fazer frente ao
choque negativo da demanda de produtos e serviços. Os mercados globais
tiveram os piores resultados desde a crise financeira de 2008 com avanço do
Covid-19 fora da China e a guerra de preços do petróleo. Já está consolidado
para especialistas em políticas econômicas dos mais diversos campos políticos
que o governo precisa injetar dinheiro na economia, mesmo sob forte restrição
fiscal para refrear a queda da economia e garantir o mínimo de condições de
sobrevivência para a classe trabalhadora.
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Ao examinarmos a Lei Orçamentária Anual de 2021 do Estado do Rio de Janeiro não
identificamos nenhuma dessas recomendações para garantir a proteção social de
trabalhadoras e trabalhadores que foram duramente afetados pela pandemia mundial e pela
crise econômica subsequente. Para a LOA 2021, os gastos sociais previstos para,
assistência social, trabalho, cultura e habitação entre outros registraram uma redução
orçamentária, em relação ao ano anterior.  No caso da Saúde ocorreu um incremento de
1,5% em meio a uma pandemia mundial.

O Estado gasta mais com a promoção de uma política genocida e de encarceramento em
massa através de ferramentas da militarização e suas consequências do que com a garantia
da vida. Precisamos repensar o modelo atual de segurança pública, que utiliza 13,6% do
total do orçamento público, equivalente a 11 bilhões de reais.
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ORÇAMENTO PÚBLICO DA
SEGURANÇA PÚBLICA

PARA SEGURANÇA PÚBLICA EM 2021
11 BILHÕES 

+ DRONES
+ HELICÓPTEROS
+ ARMAMENTO LETAL
+ CAVEIRÕES
+ ARMAS

COMPRAR 

Fonte: IDMJR

Composição Orçamentária do Estado do Rio de Janeiro para 2021 - LOA



A composição orçamentária do Estado indica quais serão as áreas prioritárias
para atuação governamental, o destaque fica por conta do enorme orçamento
para Segurança Pública, a diminuição dos gastos sociais para Trabalho,
Assistência Social e Ciência e Tecnologia. O orçamento de Segurança Pública
é maior que pastas inteiras como Educação, Saúde, Trabalho e Habitação!
Portanto, a prioridade do Governo no orçamento público é a execução e
expansão de uma política de morte através do aumento da militarização da vida
e o investimento em armamentos bélicos.

Atualmente a Polícia Militar e Civil compõem secretarias autônomas e com
orçamento independente, incluindo fundos especialmente criados para financiar
seus custos. Em um ano de crise sanitária, política e financeira, em que o
Estado continua sob um Regime de Responsabilidade Fiscal observamos a
expansão de gastos com segurança pública. Selecionamos algumas rubricas
das Secretarias de Polícia Militar e Civil para observar a prioridade do
orçamento público para 2021. 

A capacitação e treinamento de Policiais Civis, bem como, as Operações
Especiais da Polícia Militar receberam um enorme incremento orçamentário,
com crescimento de 63% e 1068%, respectivamente. O Governo Cláudio
Castro optou por destinar R$ 73 milhões para a implementação de um
programa de Sistema de Videomonitoramento e Reconhecimento Facial
através da operacionalização do Centro Integrado de Comando e Controle
(CICC). 

Segundo as experiências ocorridas na Europa, esse modelo de vigilância
possui resultados e eficiência limitada, levando a profundas imprecisões,
equívocos e propagação de machismo e racismo. Além de inverter
completamente o princípio da presunção de inocência! Um aumento de 18%
para a manutenção e continuidade das Unidades de Polícia Pacificadoras. Em
2019 a LOA destinou 18 milhões para Operações
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Conforme o estudo da ONG inglesa Big Brother Watch, que realizou uma série de
pedidos de acesso à informação em relação à implementação de câmeras com essa
tecnologia pela polícia de Londres e do País de Gales, um número nada razoável de
pessoas inocentes foram apontadas como suspeitas. O estudo mostra que em 98% dos
casos a polícia de Londres identificou de maneira equivocada pessoas inocentes, no
País de Gales, tiveram 91% de erro. (Varon, 2019)

Despesas selecionadas de Segurança Pública 

Fonte: IDMJR



                                                           ) 

A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), que utilizou o sistema de câmeras
inteligentes da Microsoft, que integra câmeras a bancos de dados durante 2 anos e custou
cerca de R$ 33 milhões de reais aos cofres públicos e ainda não são capazes de analisar
crimes filmados. Segundo uma pesquisa científica baseada na análise do erro da Microsoft,
realizada pela pesquisadora Joy Buolamwini do MIT, demonstrou que 93,6% das imagens
tiveram o gênero analisado de forma equivocada, em sua maioria eram de rostos negros, em
que mulheres negras estão mais suscetíveis a falsos positivos. 

Portanto, a Tecnologia e Inovação também podem reproduzir violações, abusos e ameaças
aos direitos humanos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Os gastos
públicos nesse tipo de programa apenas oneram ainda mais o orçamento fiscal do Estado,
reproduz racismo e não resulta em políticas públicas eficientes para o combate à violência
urbana. O Governo Claúdio Castro colocou como prioridade no orçamento público a
manutenção do Programa Segurança Presente, a Descentralização das Unidades de
Atendimento - DEGASE, a construção de um Presídio Vertical e e o videomonitoramento e o
reconhecimento facial.  

O Estado gasta mais com a promoção de uma política genocida e de encarceramento em
massa através de ferramentas da militarização e suas consequências do que com a garantia
da vida. Ademais, a verba pública direcionada para ações de inteligência e monitoramento
aumentou 137% em relação ao orçamento de 2020. Apenas evidencia o equívoco de uma
narrativa de segurança pública que utiliza reconhecimento facial e algoritmos para
encarcerar e criminalizar pessoas negras, dada a programação desses instrumentos já foi
amplamente consolidada como racistas e xenófobas.

O Estado rapidamente ressignificou as demandas dos ditos especialistas em segurança
pública e investiu pesado na tecnologia de informações e sistemas tecnológicos que nem de
longe tocam na estrutura dorsal da violência urbana. Um escárnio o Governo apresentou a
previsão de gastos de R$ 10 mil para a construção de atividades sobre Educação e
Segurança Pública. Logo, fica evidente o desleixo do Estado com ações de enfrentamento à
violência através de implementação de políticas públicas comprometidas ao combate da
desigualdade racial e social.O resultado de uma política de segurança pública que envolve o
investimentos em armas de fogo, drones atiradores, caveirões e equipamentos que visam o
abate e subjugação da população, fortalecimento da truculência policial, legislação que
legitima e isenta o abuso policial somado ao esvaziamento e amplo sucateamento das
políticas sociais não poderiam resultar em outra realidade: recorde de assassinatos,
execuções, desaparecimentos forçados e pessoas privadas de liberdade no sistema
carcerário.
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Mesmo com apenas 1 quadrimestre de excecução do nosso projeto De Olho na
Alerj, podemos apontar boas práticas com o resultado do arquivamento da
Proposta de Emenda Constitucional - PEC das Armas de 12/2019 do Deputado
Estadual Alexandre Freitas (NOVO) que propunha a revogação do o Art. 367
da Constituição Federal de 1988, retirando a proibição de concessão de
autorização para o funcionamento de indústrias de armamentos. 

Essa PEC abriria espaços para a indústria armamentista se instalar no estado
do Rio de Janeiro. A aprovação desta PEC das Armas no Rio de Janeiro
indicaria a intensificação de um projeto político baseado no aumento da
militarização da vida para a população fluminense.

A partir do monitoramento da PEC e o conhecimento das atribuições da ALERJ
começamos a construir as estratégias para tentar criar obstáculos para não
aprovação da PEC. No 1º momento articulamos organizações e movimentos
sociais que puderam se somar na incidência Política para além dos partidos
políticos. Um aspecto que colocamos como um dos mais importantes para não
aprovação da PEC foi como poderíamos enfrentar o discurso de quem apoiava
a PEC, que a implantação da indústria de armas geraria postos de empregos
em um momento de crise potencializada pela pandemia do Covid-19. 

Fizemos a escolha que deveríamos construir uma narrativa não pautada
somente no discurso dos direitos humanos pois na conjuntura atual de uma
sociedade polarizada entre “bandido bom é bandido morto” e o da garantia de
direitos, por isso utilizamos o mesmo discurso que eles colocavam como
central, o econômico. Para isto, realizamos um rápido levantamento do impacto
nos países e locais que essas indústrias  foram implantadas, e  nos deparamos
que em nenhum local do mundo, trouxe um aumento significativo de postos de
trabalho. 

O que pudemos ver ao sistematizar foi prejuízo para os cofres públicos com
isenções fiscais para essas implantações. A partir daí construímos um grande
documento público que serviu para pautar mídia, sociedade e parlamentares.
Depois fomos identificando e contatando lideranças partidárias, pois decisões
importantes na Casa acontecem por Acordo de Líderes. Outro ponto
fundamental foi a identificação do assessor/as parlamentar que cuidava do
tema da emenda constitucional.
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RESULTADO DA INCIDÊNCIA 
POLÍTICA
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As decisões que serão tomadas no dia das reuniões podem ser influenciadas
por um bom trabalho de incidência via esses assessores/as. Foi fundamental
também ter familiaridade com os sites da Alerj, pois permite -nos acompanhar
todo o processo até a votação.

Nesse processo conseguimos realizar uma reunião com o presidente da Alerj
que também foi uma das estratégias mais elementares. E vale salientar que a
partir da construção de um mapa de interlocutores/as da grande mídia
conseguimos pautar a  PEC e nossa narrativa com esses atores. Por fim vale
destacar a  adesão da organização internacional Anistia Internacional do Brasil
como signatária da carta.

Nota Final:

¹ Utilizamos na metodologia todas as proposições legislativas, exceto as
indicações legislativas na sistematização dos dados. Iniciamos a
tabulação de dados em Fevereiro de 2019 até o dia 03/12/2020.
² Todo o conteúdo do debate legislativo foi completamente baseado no
Regime Interno da Alerj.
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