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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 .

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 .
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APRESENTAÇÃO

 
A Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial entende como Incidência

Política um conjunto de ações e estratégias organizadas por  Movimentos

Sociais  e Organizações da Sociedade Civil 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, bem como, todo o processo de discussão e votação do

planejamento orçamentário do Estado.

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 da sociedade civil organizada 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.

 



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 edição do Dossiê De Olho na Alerj:

Uma Incidência Política na Segurança Pública, será

dedicada exclusivamente para dar subsídios  sobre

o processo de construção do orçamento público 

 do Estado do Rio de Janeiro no eixo de Segurança

Pública. 



MILITARIZAÇÃO DA POLÍTICA
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.

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.

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  são

legados autoritários da ditadura civil-empresarial-militar.

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.

Fonte: Osmar Paulino



CONTEXTO ECONÔMICO
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. 

Em relação a arrecadação de impostos no Estado, ocorreu um aumento de cerca de 23% na

receita bruta estadual e uma redução do déficit em R$ 4,6 bilhões, em comparação com a

previsão da LDO de 2021. Ressalta-se que a principal arrecadação do Estado é através de

impostos, a Receita Fiscal no Rio de Janeiro é completamente dependente dos tributos de

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
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Receita Bruta Estadual

23% 71%

Em 2020, aproximadamente* 71% dos

rendimentos do estado fluminense são

oriundos do ICMS, 9% constituídos do

Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às

Desigualdades Sociais (FECP), 2% do

Imposto sobre heranças e doações (ITD) e

5% de IPVA.

 

 O  Executivo estima um déficit de R$ 21,5

bilhões para o próximo ano, com receita

corrente líquida de R$ 69,1 bilhões e as

despesas chegando aos R$ 90,6 bilhões.

Ademais, os cálculos elaborados pela

Secretaria de Fazenda não consideram os

recursos do leilão de concessão da Cedae. e

nem as provavéis alterações no Regime de

Recuperação Fiscal.

 

FECP ITP IPVA

  

*Juros ,  multas ,  taxas ,  dívida  ativa  e  IRRF  somam  13%

 R$ 90,6 bi  Despesas 

Resultado Fiscal

 R$ 69,1 bi 

R$ 21,5 bi 

 Receitas 

 Déficit

Mesmo com uma série de ausências nas 

 informações para as perspectivas futuras o 

 Executivo prevê contínuo aumento na

arrecadação de impostos para 2022,

chegando a  R$ 39,5 bilhões arrecadados

apenas com ICMS. Haja vista, que 38% de

toda receita do ICMS são  oriundas de

royalties e participações especiais do

petróleo, cerca de R$ 15 bilhões -

considerando o preço do barril de petróleo

estimado em US$ 58.



  

Diante do crescente efeitos severos do Covid-19 sobre

o nível de atividade econômica nacional, 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 e a recuperação

econômica da pandemia tende a ser assimétrica,

segundo estudos do Banco Mundial. Em que os

países centrais terão  uma recuperação mais

acelerada devido ao avanço da vacina e políticas

sociais anticíclicas, enquanto países mais pobres

seguem sem acesso amplo a vacinação e convivendo

com um severo receituário neoliberal com profundos

ajustes fiscais, Assistiremos um intenso aumento das

desigualdades raciais, sociais e aumento da pobreza

e miséria.   

O número de pessoas desempregadas  bate recorde

no Rio de Janeiro, conforme o IBGE, em 2020 a taxa 

 de desemprego fluminense foi de 17,4%, a

população negra convivem com taxas ainda maiores

de desocupação, em postos de empregos informais e

com baixos salários.  

Os setores que mais sofreram com os impactos da

crise política, econômica e sanitária  foram os setores

de serviços - como comércios e construção civil, que

compõem quase 70% do PIB estadual. Assistimos

também a franca desaceleração na produção

industrial e a queda dos rendimentos do petróleo.

Conforme o levantamento da Firjan, o Rio de Janeiro

foi o estado que mais perdeu postos de trabalho no

Brasil em 2020, foram perdidos mais de 118 mil

empregos com carteira assinada. 

Neste cenário de severa retração econômica, com

aumentos na taxas de contaminação de Covid,

ampla queda na renda mensal e altos índices de

endividamento e informalidade, a análise feita pelo

Executivo Estadual acredita em aumento da

arrecadação, melhoras nos índices de atividade

econômica mesmo sem apresentar um plano de

desenvolvimento econômico e social nas diretrizes

orçamentárias

 

Produção Física Industrial

Indústria Geral

Indústria Extrativa

Indústria de
Transformação

JAN/21 FEV/21 MAR/1

-1,1 -2,1 -3,3

8,2 6,1 4,3

-6,4 -6,9 -7,8

Pesquisa Mensal do Comércio

Comércio Varejista

Receita Nominal

0,7 -0,4 0,4

-7,8 -8,5

Pesquisa Mensal de Serviços

Volume de Serviços -7,9 -8,6

IPCA 4,22 4,64 4,97

 Acumulada em 12 Meses (%)

Atividade Econômica

-8,2

-8,5

CONTEXTO ECONÔMICO

 
Taxa de Desemprego 

17,4% 

35%

1,5
Milhões  

Pessoas Desempregadas 

 
Taxa de Informalidade 

R$ 0 R$ 1 R$ 2 R

Renda Média 

Com Carteira Assinada 

Sem Carteira Assinada 

Trabalhadores Domésticos 

R$2.918 

R$2.871 

R$2.418 

R$1.051 

58%

Endividamento 

Fonte: Sefaz/RJ; iFec; Firjan; IBGE. 



Estabelecer as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente;

Orientar a elaboração do Orçamento;

Dispor sobre alteração na legislação tributária;

Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi criada pela Constituição de 1988 para estabelecer uma

relação entre o planejamento de médio prazo, previsto no Plano Plurianual (PPA), e o de curto

prazo, definido pela Lei Orçamentária Anual (LOA). A LDO tem a finalidade de nortear a

elaboração dos orçamentos anuais, compreendidos aqui o orçamento fiscal, o orçamento de

investimento das empresas e orçamento da seguridade social, de forma a adequá-los às diretrizes,

objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual. 

São funções da LDO:

Com base na LDO aprovada pelo Legislativo, a Secretaria de Fazenda e Planejamento elabora a

proposta orçamentária para o ano seguinte. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as

metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o

exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre

as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências

financeiras oficiais de fomento.

  

O Governador Cláudio Castro (PSC) enviou ao

Parlamento o Projeto de lei n° 4022/2021, que

dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para

2022. A IDMJR analisou a PLOA e observou que o

governo não apresenta um plano estratégico para a

seve crise econômica e sanitária que o Rio de

Janeiro vive. Ao contrário, apresentou metas e

prioridades completamente descolada da

necessidade de amparo e assistência social qu a

população exige após a segunda onda de

contaminação de Covid-19. 

Cláudio Castro apresenta na LDO um esboço de

metas e prioridades do governo, que chama de

Pacto.RJ, em que o eixo de enfrentamento à

pobreza não conta com um amplo programa social

de geração de empregos e políticas sociais

anticíclicas. 

 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

Metas e Prioridades do Governo

Enfrentamento à pobreza

Desenvolvimento econômico

Modernização tributária e fiscal

Modernização da gestão

Segurança pública

 

Pacto por Resultados do Estado do 
Rio de Janeiro – Pacto.RJ

 Ademais, também não apresenta um plano de investimentos para atração de novas empresas e

nem modernização do nosso parque industrial, ao contrário, incentiva a expansão das concessões

das empresas públicas e precarização do funcionalismo público.  O Executivo propõe uma

modernização tributária para a arrecadação de impostos, porém em nenhum momento cria novas

linhas de créditos e financiamentos para pequenas e médias empresas. Em relação a dita

modernização da gestão, apresenta-se como um sucateamento da máquina pública e não aponta

a necessidade de atualização dos planos de carreria dos servidores públicas. 

Por fim, o Governo Cláudio Castro entende a segurança pública como um eixo prioritário para o

planejamento estratégico do Estado em meio a uma enorme crise sanitária e uma completa

desaceleração da atividade econômica fluminense, promovendo a intensificação de conflitos

armados. 



A PLDO não considerou o agravo dos impactos da Covid-19 na economia mundial e

principalmente nas projeções fiscais para a economia fluminense. O Executivo baseou todo o

documento de diretrizes orçamentárias do Estado em  expectativas que estão bem distantes da

realidade fluminense.  Portanto, todas as previsões de receitas e despesas estão desatualizadas e

não apresentam um cenário minimamente palatável para compreender a gravidade da crise

fiscal que estamos vivendo e nem propõem um plano de desenvolvimento econômico e social

para o Estado, deixando o Rio de Janeiro completamente sem orientação e vulnerável. 

Na PLDO, o Executivo apresentou os eixos que constituem as prioridades norteadoras da

administração que orientarão a alocação de recursos do Projeto de Lei Orçamentária para o

exercício financeiro de 2021, respeitadas as disposições constitucionais e legais e a garantia dos

serviços essenciais. Ressalta-se que a PLDO não indica valores monetários para ações e programas,

indicando apenas a prioridade da execução e o plano de metas (em unidades) que devem ser

alcançados. 

  

SEGURANÇA PÚBLICA 
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 Segurança Pública na LDO 2022

Ampliação do Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro

Enfrentamento à Milícia:
Inteligência, Investigação e Ação

Laboratório de Confronto Balístico

Modernização da Inteligência da
SEAP

Monitoramento e registro das ações
individuais dos agentes de
segurança pública através de
Câmeras Corporais

Programa Bairro Seguro

Projeto Delegacia de Polícia
Central

Reestruturação do preparo e
fornecimento das refeições às
Unidades Prisionais

Restruturação da Gestão das
Unidades Prisionais e Hospitalares
da SEAP

Retomada de obra de Unidade
Prisional em Gericinó

Estamos assistindo a um processo de radicalização da política de militarização e milicializaçgão

do governo estadual, em que coloca como prioridade na execução orçamentária a

implementação de uma política de segurança pública baseada em confrontos, policiamento

ostensivo e uso das tecnologias de vigilância. Além de retomar o programa de ocupações de

favelas e periferias, uma atualização das UPPs, que já se demonstrou um projeto falido e

altamente letal para a população negra e pobre.  

Cláudio Castro também anunciou a retomada de obras no sistema prisional e a compra de até

21 mil câmeras para abastecer diversas Secretarias do Estado, os policiais contarão com

microcâmeras do tamanho de um celular nos coletes, as viaturas contarão com 2 câmeras

(frontal e traseira) e os veículos blindados com 6 câmeras. Ressalta-se que apenas com

autorização judicial o material audiovisual será disponibilizado para os órgãos institucionais. O

período de armazenamento das imagens será de somente 60 dias, o material de audiovisual em

caso de letalidade policial ou qualquer outro interesse específico da polícia fica resguardado

por até 1 ano.

PARA SEGURANÇA PÚBLICA EM 2021
11 BILHÕES 

+ DRONES
+ HELICÓPTEROS
+ ARMAMENTO LETAL
+ CAVEIRÕES
+ ARMAS

COMPRAR 

Fonte :  LOA  2021



PRODUÇÃO DA MORTE 
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 o nível de arbitrariedade

da política de segurança pública do Governo Cláudio Castro. 

A PLDO indica a realização de 2.782 operações policiais comandadas pela Polícia Civil, são

aproximadamente 7 operações policiais por dia!

Material Bélico
 

Instrumento de menor
potencial ofensivo 

 
 Munição
 

Operação de patrulhamento -
Segurança Presente
 

Equipamento de proteção
individual adquirido

 
Policial Militar equipado

 
Armamento para Alienação
Onerosa Adquirido
 

Perícia realizada

 
Novas Viaturas 

 

Operação Policial  2.782

 Aeronave Não Tripulada (RPA) 

 

Banco de dados - DNA do Crime 

 

Aeronave 

 
Veículo blindado 

 Armamento para Alienação
Onerosa Adquirido
 

Segurança Pública na LDO 2022

Novas Viaturas 500

Polícia Militar

Operacionalização do Centro
Integrado de Comando e Controle  1

250.000

10.000

900.000

45.000

5.000

10.000

Unidade Policial Militar
construída
 

 

140

1

Munição 900.000

Polícia Civil

410.000

400

4

1

5

6

Equipamento de proteção
individual adquirido
 

 

140

2.000

5 unidades socioeducativa de 
privação de l iberdade e 6
unidades socioeducativa de
restrição de l iberdade
implantada

Além da compra de 1 milhão e 800 mil unidades de munição para atuação das polícias militar e

civil, são cerca de 5 mil balas por dia somente para o braço armado do Estado. Como se não

bastasse uma quantidade absurda de munição, também foi adicionado a PLDO a compra de  250

mil unidades de material bélico. Em que não é informado o tipo de material bélico, pode ser

desde granadas, pistolas, metralhadoras ou até spray de pimenta. Ademais, ressaltamos que já

ocorreu a compra em março de 2021 de 15 veículos blindados - que custam cerca de 652

mil/cada, com um custo total de 10 milhões. Logo, qual a necessidade da compra de mais 6 novos

veículos blindados para as corporações?

Ademais, está como prioridade no orçamento público a operacionalização da coleta de material

genético de pessoas em situação de privação de liberdade. O material armazenado, será usado

para comparação do DNA colhido em locais de crimes com os de suspeitos cadastrados no

banco, um programa que reforça o racismo estrutural fundante desta sociedade.  Uma completa

arbitrariedade.



Importante reconhecermos que este sistema de policiamento está entrelaçado com o complexo

penitenciário e industrial militar internacional, Logo, escancarando a íntima relação entre as

organizações que comandam a violência urbana e a estrutura interna dos Estados, seja através de

seus falhos esquemas de fiscalização ou articulação e negociação direta com as lideranças de

facções, máfias, maras e grandes organizações de comércio de armas e drogas para garantir

manutenção da lucratividade e poderio do comércio dito ilegal. 

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 das indústrias de

armas e drogas. 

Portanto, não se trata de busca pela maior parcela de apreensão de drogas e armas e o tal

combate a criminalidade, trata-se de genocídio do povo negro. Trata-se de racismo. Trata-se de

como a polícia possui uma função social de repressão, de coerção, de controle de massas. Dado

que a mesma instituição que executa um homem por asfixia nas ruas de Minneapolis é aquela

que invade casas nas favelas e periferias, humilha trabalhadores dentro de suas próprias

residências, realiza confrontos com armas de guerras nas ruas, que desaparece com corpos, uma

instituição programada para gerar encarceramento em massa e promover o genocídio cotidiano

do povo negro em qualquer parte do mundo. Por isso, não podemos acreditar que é possível se

reformar uma instituição como a polícia. A polícia existe para defender frações de classe de

supremacia branca e com isso ampliar o poder capitalista.

A urgência do fim da letalidade policial perpassa o fim da instituição da polícia, que precisa estar

no seio das lutas anticapitalistas, antirracistas e antipatriarcais. Não podemos entrar na conversa

da reforma da polícia, trata-se da mesma questão e tentativas de humanizar o capital, ou seja,

isso não existe. Não há a menor possibilidade. Além da importância de materializar esse projeto

político da abolição da polícia neste momento, não podemos perder de vista que já existe

experiências autônomas revolucionárias em desenvolvimento neste sentido – experiências

alternativas e para além dos limites do Estado burguês.

PRODUÇÃO DA MORTE 



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.

Por isso, podemos pensar em uma série de passos na construção da luta pela abolição das

polícias e das prisões, principalmente a partir do horizonte de desinvestimento das polícias. 

e encarceramento em massa 

Desinvestimento das Polícias

Criação de uma Câmera de Controle das Polícias

Controle Preventivo

Implementação do Protocolo de Minessota

Perícia Autônoma 

Redução do uso de material bélico

Enfrentamento a tecnologias de vigilância 
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