
O Deputado Estadual Jorge Felippe Neto (PSD) propôs o Projeto de Emenda
Constitucional (PEC) nº 45/2020 que altera a Constituição do Estado do Rio de Janeiro
e torna obrigatória em sua composição, separadas, independentes e harmônicas entre
si, duas Secretarias, destinadas uma à Polícia Militar e outra à Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro.
 
Trata-se de um retrocesso promover a autonomia das Polícias no Rio de Janeiro e
impedir a existência de uma Secretaria de Segurança Pública, que entre outras funções
possuía uma Corregedoria Unificada, um canal importantíssimo para recebimento de
denúncias contra as arbitrariedades realizadas pelos agentes de segurança pública.
 
As polícias do Rio de Janeiro ganham autonomia política e bélica dentro do Governo
Witzel (PSC), atual Cláudio Castro (PL), que se inicia com o fim da Secretaria de
Segurança Pública, por conseguinte, o fim da Corregedoria Unificada e agora o fim do
Gaesp/MPRJ - Grupo que realizava o controle externo das polícias. Um retrato da
ausência completa de controle da letalidade policial, regulação e fiscalização das
polícias no território fluminense.

A Polícia Brasileira é a que mais mata no mundo e está vivendo um período de
fortalecimento do seu poder, esse grau de autonomia e determinação política impacta
diretamente na produção de chancela oficial da licença para matar. A especificidade
deste período atual não está somente nos altos índices de letalidade, mas também na
completa, total e irrestrita forma de controle externo, bem como, em uma defesa
intransigente de setores do legislativo e judiciário que promovem uma série
arbitrariedades inconstitucionais para isentar o abuso policial e proteger uma
instituição programada para gerar mortes.
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Ademais, com a completa extinção do arcabouço da Secretaria de Segurança Pública
do Rio de Janeiro via inicialmente pelo decreto do então governador Wilson Witzel
(PSC) e agora por um dispositivo na constituição estadual, temos a criação de duas
secretarias distintas e independentes, a Secretaria de Polícia Militar e a Secretaria de
Polícia Civil, que são subordinadas por si mesmas e contam com orçamento público
próprio, decisões políticas autônomas e teoricamente prestam contas exclusivamente
ao Chefe do Executivo.

Ao contrário do argumento defendido na justificativa da PEC n°45/2020, com o fim da
Secretaria de Segurança Pública na Constituição Estadual e a criação permanente da
autonomia das polícias, não haverá diminuição de custos orçamentários na área de
Segurança Pública. Já que o orçamento público executado em 2020, garantiu o total de
6,6 bilhões em desembolsos para a Secretaria de Polícia Militar e Civil, valor mais alto
que o utilizado em 2017 com todo o aparato da Secretaria de Segurança Pública, que
englobava para além do aparelho de Polícia Civil e Militar. 

Haja vista, em 2020 cerca de 24% de todo o orçamento público direcionado para os
órgãos da administração pública foi consumido exclusivamente para as polícias,
ficando acima do teto inicial previsto de 11% para todo arcabouço de segurança
pública. Portanto, a autonomia das polícias aumenta os custos do Estado na área de
segurança e impede o controle, regulação e fiscalização desse aparato.

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. 
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Inclusive, nas diretrizes orçamentárias do próximo ano já está indicada a realização de
2.782 operações policiais comandadas pela Polícia Civil, são aproximadamente 7
operações policiais por dia! 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 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, reiteramos 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. Todo
esse investimento em aparatos de morte deveria ser direcionado para políticas sociais
que possam combater o desemprego, a pobreza e a miséria que se aprofundaram,
devido à completa ausência de planos de contingências para salvaguardar a população
dos impactos da pandemia mundial de Covid-19.

Em meio a mobilização de movimentos de favelas, movimentos de mães e familiares
vítimas da violência do estado e organizações sociais pela construção de uma política
de controle das polícias via Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental -
ADPF 635, a PEC fomenta um grau de autonomização e sem garantir qualquer
ferramenta e/ou dispositivo de controle dessas secretarias.

Ressaltamos que em estados como Rondônia e Brasília, também ocorreram tentativas
de alterações nas constituições estaduais buscando promover a autonomia da Polícia
Civil. Contudo, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se pela inconstitucionalidade
da tentativa de autonomia e independência das polícias. 
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As respectivas propostas de emendas constitucionais promoviam a autonomia
financeira e administrativa à Polícia Civil, além de apontar violação à necessária
subordinação da polícia ao governo estadual, o arcabouço institucional de uma
Secretaria de Segurança Pública além de facilitar o repasse orçamentário vindo dos
Fundos da União, também permite uma eficiência no controle e regulação da atuação
das polícias. 

Tais inconstitucionalidades assim fundam-se no artigo 146, §6º da Constituição
Federal, que prevê que as policiais devem se subordinar ao Governador e sua
autonomia é prejudicada a partir da autonomização administrativo-financeiro de uma
delas, ainda mais de duas, tendo em vista que tal potencializa a quebra de hierarquia.
Destacamos que torna- se ainda mais grave se pensarmos que está previsto no §7º do
mesmo artigo da Constituição Federal a dificuldade imposta pela autonomia no que
concerne ao controle e organização, coloca-se ainda uma estruturação contumaz
contrária a previsão que tal deve ser balisado pela eficiência.

 Por isso, os dispositivos impugnados desrespeitaram entendimento consolidado do
STF no sentido de que é inconstitucional norma de iniciativa parlamentar que trata de
tema de iniciativa restrita ao chefe do Poder Executivo estadual, como é o caso de
projetos de lei que visem a criação, estruturação e atribuições de órgãos da
administração pública.

Um outro exemplo do resultado de polícias completamente autônomas na tomada de
decisão foi a execução da Chacina do Jacarezinho, que foi decidida pelo Secretário da
Polícia Civil com o completo aval do atual governador Cláudio Castro (PSC), sem que
qualquer instância interna ou externa as polícias pudessem exercer algum tipo de
controle para reduzir o uso da força e letalidade.Portanto, esse tipo de decisão
catastrófica pode ser tornar uma constante, caso seja alterado o dispositivo
constitucional permitindo a completa autonomia e independência das Polícias, indo na
contra mão do debate antirracista e internacional na busca de controle, regulacão e
fiscalização da atuação policial.
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Iniciativa Direito a Memória e Justiça Racial - Baixada Fluminense/RJ
Rede de Comunidades e movimento contra a Violência
Frente Estadual pelo Desencarceramento RJ
Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura – RJ
Instituto de Defesa da População Negra
Eu Sou eu - A Ferrugem
Nica - Núcleo Independente e Comunitário de Aprendizagem
AFAPERJ - Associação dos Familiares e Amigos dos Presos e Egressos do Estado RJ
Ong Criola
Grupo Tortura Nunca Mais - RJ
Fórum Social de Manguinhos
IDI - Instituto por Direitos e Igualdades
Coletivo Minas da Baixada
Justiça Global
Instituto Marielle Franco
Movimento Favelas na Luta
Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado
Movimento Candelária Nunca Mais
Movimento Mães de Acari
Movimento Parem de Nos Matar
Instituto Memória e Resistência Direitos Humanos, Educação e Cultura Pedro do Nascimento Silva
Assembléia Popular da Cinelândia
Assembléia Popular do Largo do Machado
Casa Fluminense
Movimento Independente Mães de Maio
Observatório de Favelas
Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luiza Mahin - NAJUP Luiza Mahin/UFRJ
Rede de Mães e Familiares Vítimas da Violência do Estado na Baixada Fluminense-RJ
Iser - Instituto de Estudos da Religião
Movimento Moleque
GENI/UFF
Movimento de Mães e Familiares do Curió.
Mães Mogianas
Movimento Negro Unificado/MNU RJ
Movimento de Mães da Periferia de Vítima Por Violência Policial do Estado do Ceará.
Coletivo de Familiares de pessoas presas e presos da Bahia
Coletivo de mães e familiares de pessoas privada de liberdade Rondônia
Coletivo de Mães e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade do Rio Grande do Norte
Frente Estadual pelo Desencarceramento de Rondônia
Frente Estadual Pelo desencarceramento da Paraíba
Movimento Mães de Maio do Cerrado
Coletivo de Mães de Manaus
Frente Estadual Pelo Desencarceramento do Rio Grande do Norte
Associação de Mães e Amigos da Criança e Adolescente em Risco - AMAR Nacional
Coletivo Mães da Dor
Grupo de Mulheres Bordadeiras da Coroa  
Núcleo de Mães vítimas de violência
Mães em Luto da Leste
Coletivo Mães de Brumado - Salvador
Mães do Xingu
Coletivo Familiares e Amigos de Presos e Presas do Amazonas
Coletivo de Familiares de Vítimas do Acre
Associação de Mães e Familiares de VÍtimas de Violência do Estado do Espírito Santo - AMAFAVV
Coletivo de Mães do Rio Grande do Norte
Sociedade Dandara de Direitos humanos
Jararaca RJ
Mães de Manguinhos
Teia de Solidariedade da Zona Oeste
Mães em Luto da Zona Leste
Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste
Fase - RJ
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