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de Estado e da luta antirracista nas
periferias.

02

FICHA
TÉCNICA
REALIZAÇÃO
Iniciativa Direito à Memória e Justiça
Racial - IDMJR
COORDENAÇÃO
Fransérgio Goulart & Giselle Florentino

DIAGRAMAÇÃO
Giselle Florentino

Rua Dr Lauro Neiva, 32 - Duque de Caxias - RJ
Cep 25.020 - 040
Idioma Original Português
Apoio: Fundo Brasil
Parceria: Agenda Nacional pelo Desencarceramento

Publicado originalmente em 2021 pela Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial

Todos os direitos reservados. Esta publicação possui direitos autorais,
mas pode ser reproduzida livremente por quaisquer meios, para fins
educacionais, de militância e de campanhas, não podendo ser
comercializado.
Para saber mais da IDMJR: https://dmjracial.com/

03

SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO

05

2 segurança pública e produção legislativas

06

3 orçamento público e produção de morte

11

4 audiências públicas na perspectiva
de movimentos sociais

14

5 descumprimento da ADPF 635

17

6 resultado da INCIDÊNCIA POLÍTICA

21

7 AGRADECIMENTOS

24

04

APRESENTAÇÃO

A IDMJRacial entende como Incidência
Política um conjunto de ações e estratégias
formuladas por organizações da sociedade
civil e movimentos sociais com objetivo de
constranger,
monitorar
e
influenciar
a
formulação de políticas públicas, ações sociais
ou processos políticos dentro ou fora das
instituições do poder público.
Acreditamos 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.
Por isso, neste Dossiê 2021 do Projeto De Olho
na Alerj, compartilhamos um pouco da
atuação de incidência política protagonizado
por organizações e movimentos sociais, uma
análise do orçamento público com enfoque
em segurança pública e os principais impactos
da ADPF 635 na produção de propostas
legislativas na Alerj.
Vem com a gente!
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SEGUIMOS CONSTRUINDO
A LUTA POPULAR PARA
ALÉM DAS FRONTEIRAS
DO ESTADO.

@IDMJRACIAL

SEGURANÇA
PRODUÇÃO
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PÚBLICA

E

LEGISLATIVA

Em um momento histórico de ofensiva
conservadora e ultraneoliberal a todo o
conjunto de direitos sociais conquistados
pela classe trabalhadora, a IDMJR
entende a importância de fomentar uma
ampla rede de incidência política para
impedir as tentativas cotidianas de
retrocessos no campo de segurança
pública e sistema prisional. Por isso, o
advocacy passa ser um dos eixos de
trabalho e atuação da IDMJR, buscamos
a construção de conjunto de ações e
estratégias organizadas por Organizações
e Movimentos Sociais para constranger,
monitorar e influenciar a formulação de
políticas públicas, ações sociais e/ou
processos políticos dentro ou fora das
institucionalidades e das instituições do
poder público.

A construção do Projeto de Olho na Alerj
baseia-se nos pilares metodológicos 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.

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
Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
dada a potencialização da política de
militarização e milicialização nas favelas
e periferias.

A
metodologia
utilizada
para
a
construção deste Dossiê, contou com a
sistematização de todas as propostas
legislativas sobre segurança pública que
tramitaram no processo legislativo na
Alerj ao longo de 2021.
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.

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
humanos.

ACESSE E RECEBA TODO NOSSO
MATERIAL DE ANÁLISES
LEGISLATIVAS DIRETO NO SEU
E-MAIL, DE GRAÇA!
HTTPS://BIT.LY/3E9AY76
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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.

81%

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.

AUMENTO DA

DAS PROPOSIÇÕES
LEGISLATIVAS
PROMOVEM O
MILITARIZAÇÃO
Apenas

10%

segurança

das

pública

matérias

sobre

versam

sobre

garantia de direitos sociais.

A radicalização do discurso genocida e
As matérias legislativas de segurança
altamente
militarizado
do
Governo
pública que tramitaram ao longo de 2021
fundado no racismo estrutural, em que
na
Alerj
abordam
temas
sobre
matar pobre, pretos e favelados são
militarização (81%), direitos humanos
sinônimos de eficiência nas políticas de
(10%),
sistema
prisional
(5%)
e
segurança pública legítima e isenta o
socioeducativo (4%).
abuso policial. O custo de uma vida
Propostas Legislativas de Segurança Pública
negra,
pobre
e
favelada
não
é
Sistema
tramitadas em 2021 (%)
quantificada qualitativamente através de
Prisional
dados estatísticos, mas cabe ressaltar
5%
4%
Direitos
que a produção cotidiana de mortes
5%
Humanos
mobiliza diretamente setores do Estado
ligados à saúde, segurança pública,10%
10%
assistência social, trabalho e renda.
Por mais que ainda estejamos na
iminência de pandemia mundial, em
2021, identificamos 99 proposições do
campo de segurança pública na Alerj.Em
relação ao ano anterior, Ocorreu um
aumento de 70% na produção legislativa
de segurança pública, ou seja, assistimos
uma
intensificação
na
política
de
produção de morte do Estado,

81%

Militarização

Direitos Humanos

Sistema Prisional

Militarizaçã
o
Socioeducativo
81%
Fonte: IDMJR
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A
maior
parcela
das
propostas
legislativas sobre militarização tratam da
reestruturação do plano de carreira e
aumento de benefícios sociais das
polícias, a expansão de novas unidades
de policiamentos entre os municípios,
bem como, o aumento de arsenal bélico
para as forças de segurança pública,
maior financiamento para setores
policiais,
a implementação de novas
tecnologias de controle e vigilância que
resultam
em
aumento
do
encarceramento
em
massa
e
continuidade do genocídio do povo
negro.
Ademais, identificamos o aumento da
militiarização nas escolas e na área de
saúde, como a implementação do
Projeto de Lei Projeto de Lei nº1413/2019,
de autoria do Deputado Coronel Salema
(PSD), que torna o Programa Educacional
de Resistência às Drogas - PROERD
permanentemente
obrigatório
nas
unidades de ensino público e privado no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Em que as formação sobre os debate de
drogas são ministradas por policiais
militares e possuem uma conotação
conservadora e retrógrada, além de
criminalizar o uso de drogas.

Os órgãos públicos federais, estaduais e
municipais deverão ceder as imagens dos
seus
respectivos
sistemas
de
monitoramento de vias públicas feito por
câmeras de vídeo, aos órgãos de
Segurança Pública do Estado do Rio de
Janeiro, sempre que estes as solicitarem.
A recusa à cessão das imagens, sem a
devida justificativa, sujeitará o servidor às
sanções disciplinares cabíveis.A IDMJR
alerta para os limites do uso das
tecnologias de vigilância, os estudos
recentes do MIT (Instituto de Tecnologia
de Massachusetts) mostraram que negros
estão mais expostos a erros cometidos
por esses softwares, potencializando o
risco de serem submetidos a violência
policial e ao encarceramento devido a
leituras equivocadas realizadas pela
câmeras de vigilância. Afinal, não serão
câmeras que impedirão a truculência e a
violência policial no Rio de Janeiro.

Temas abordados nas propostas legislativas
de Militarização em 2021 (%)
17,6%

Plano de Carreira

15,4%

Benefícios Sociais
Novas Unidades de Policiamento

9,9%

Violência contra Mulher

9,9%

Assistimos também ao aumento do
debate sobre reconhecimento facial e
videomonitoramento
na
Alerj.
A
Deputado Estadual Marta Rocha (PDT)
propôs o Projeto de Lei n° 4250/2018 que
dispõe sobre a cessão de imagens do
Sistema de Monitoramento de vias
públicas, por meio de câmeras de vídeo,
aos órgãos de Segurança Pública do
Estado do Rio de Janeiro.

Milicialização

6,6%

Militarização

6,6%
5,5%

Sistema Prisional
Anistia

4,4%

Educação

4,4%

Socioeducativo

4,4%

Controle/Fiscalização

3,3%

Infância e Adolescência

3,3%

Drogas

2,2%

Saúde

2,2%

Ambiental

1,1%

Idosos

1,1%

Pesquisa e Dados

1,1%
1,1%

Transportes

Fonte: IDMJR
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Por
conseguinte,
identificamos
que
ocorreu um aumento no debate de
militrização da Alerj como respostas as
latentes e estruturais questões sociais
fluminense. O Parlamento
trata
a
violência contra mulher, a falta de
políticas
sociais
para
crianças,
adolescentes e idosos como "casos de
polícias". A saída encontrada é sempre
intensificar o policiamento ostensivo,
aumentar as penas criminais e militarizar
os espaços escolares. Até mesmo a Saúde
não passou ilesa, com a obrigatoriedade
da presença de um policial militar nos
postos
de
vacinação
estaduais
e
municipais, conforme o Projeto de Lei
n°3742/2021, de autoria dos Deputados
Estaduais, Átila Nunes (MDB) e Vandro
Família (Solidariedade).

psl
BANCADA DA BALA
O PSL foi o partido que mais produziu
propostas legislativas de produção de
morte na Alerj.
Em relação ao comportamento dos
Partidos
Políticos
no
3°
ano
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 produziu
propostas legislativas sobre militarização,
um total de 18 matérias e inclusive é o
partido que mais possui membros na
Bancada de Segurança Pública, a
bancada da bala da Alerj.

A
maior
parcela
das
propostas
legislativas no campo de segurança
pública são em forma de Projetos de Lei
(78%). Porém, os parlamentares estão
utilizando cada vez mais as indicações
legislativas para a expansão da atuação
de policiamento ostensivos em suas
respectivas áreas eleitorais, bem como, a
proposição de alterações nos planos de
carreiras de policiais e o aumento
arbitrário
de
benefícios
sociais
específicos para o setor de segurança
pública, não contemplando os demais
servidores públicos.

78%

Projetos de Lei

O
PTB
protocolou
12
proposições
legislativas de militarização, seguido pelo
DEM, PSD, PT, REP, com 7 matérias de
militarização cada um. Identificamos que
apenas 6 partidos concentram cerca de
59% 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.

Vale salientar que a Bancada da Bala não
é apenas composta de atores oriundos
dos setores de forças armadas e
Tipos de proposições legislativas
segurança
pública,
mas
também
de Segurança Pública tramitadas
parlamentares do campo neopentecostal
em 2021 (%)
e do mundo empresarial. Em que
Fonte: IDMJR
utilizam do discurso de segurança
pública para formularem proposições
20%
cada vez mais armamentista e de
encarceramento em massa.
1%
1%
Indicação
Legislativa

Proposta de
Emenda
Constitucional

Projeto de Lei
Complementar
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Em relação a autoria das matérias
legislativas, o Deputado Estadual Renato
Zaca (PTB) foi responsável pela maior
parcela das proposições sobre segurança
pública, um total de 8 textos de lei. Em
seguida, Carlos Minc (PSB)
com 6
matérias, Márcio Gualberto (PSL) e Marta
Rocha (PTB), com 5 matérias legislativas
cada um. Apenas esses 4 parlamentares
são responsáveis por quase 30% de toda
a produção legislativa no campo de
segurança pública.

parlamentares
QUE MAIS PRODUZIRAM PROPOSTAS
LEGISLATIVAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM 2021

Renato Zaca (PTB)

Carlos Minc (PSB)

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.

Márcio Gualberto (PSL)

Marta Rocha (PTB)

Fonte: IDMJR

Em nossa pesquisa legislativa, apenas em
2021. identificamos 5 textos lei que
estimula a atuação das milícias, como o
programa de estímulo operacional aos
policiais civis e militares, para atuação no
combate ao transporte irregular de
passageiros no Estado do Rio de Janeiro,
nos intervalos das escalas de serviços
ordinárias de seus respectivos órgãos,
sem prejuízo de suas funções, bem como,
a concessão de isenção tributária
na
aquisição de veículos blindados pelos
agentes de segurança pública do Estado.

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 e o interesse
do Estado.
Entretanto, estamos também assistindo
ao processo de milicializaçgão da política
pública, em que frações de milícias
passam a comandar todo o aparelho
estatal e produzem matérias legislativas,
de acordo com seus interesses políticos e
de lucratividade.

Com
a
eleição
da
chapa
Bolsonaro/Mourão essa militarização e
milicializaçgão 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.

10

ORÇAMENTO
PRODUÇÃO
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PÚBLICO
DA

E

MORTE

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, do severo ajuste
fiscal determinado pela União e da
queda do preço do petróleo – principal
commodities de exportação fluminense.

contexto
ECONÔMICO
Neste
cenário
de
severa
retração
econômica, com a vacinação incompleta
em toda a sociedade, queda sucessivas
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, nem ao menos
uma explicação ou saída estratégica para
a retomada das receitas do Estado.

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, a LOA 2022 prevê um
"equilíbrio nas contas do Estado", a
receita estimada para 2022 é de R$ 16,5
bilhões a mais do que a prevista na LOA
de 2021 – que foi calculada em R$ 69,2
bilhões, com estimativa de arrecadação
líquida de R$ 85,7 bilhões e gastos da
mesma ordem.

O Executivo apresentou um pacote de
medidas que inclui um "Teto de Gastos" que limita os valores com as despesas
primárias e o parcelamento da dividida
pública com a União por 9 anos.
Entretanto, o Estado deverá privatizar
empresas públicas, promover a alteração
no
atual
regime
previdenciário,
a
limitação de gastos públicos e a redução
de incentivos fiscais.

Ao se comparar a LDO, que traz as
diretrizes
para
a
elaboração
do
orçamento, e a proposta orçamentária de
2022, houve um aumento da previsão de
receita líquida estadual em R$ 16,6 bi, e
redução de quase R$ 6 bilhões nas
despesas. Segundo o projeto publicado
nesta sexta pelo governo, a principal
arrecadação do Estado é através de
impostos, que correspondem a quase
70% de todas as receitas - somente com
o ICMS, a previsão de arrecadação é de
quase R$ 46,5 bilhões, em 2022.

A IDMJR ressalta que em um cenário de
crise sanitária, econômica e política tais
severas medidas de ajustes fiscais e
retirada
ampla
de
direitos
sociais
conquistados historicamente pela classe
trabalhadora fluminense não resultam
em
fortalecimento
da
econômica
fluminense e nem aumento da dinâmica
produtiva. Afinal, não será privatizando
serviços públicos e precarizando os
servidores públicos que ocorrerá a
melhora do cenário econômico do Rio de
Janeiro.
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Ao examinarmos o Projeto de Lei
Orçamentária Anual de 2022 do Estado
do Rio de Janeiro, identificamos que o
governo
não
apresenta
um
plano
estratégico para a severa crise econômica
e sanitária que o Rio de Janeiro ainda
vive. Ao contrário, apresentou metas e
prioridades completamente descolada
da necessidade de amparo e assistência
social que a população tanto necessita
nesta
retomada
de
atividades
presenciais.

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 14,38%
do
total
do
orçamento
público,
equivalente a 12 bilhões de reais. O
orçamento de Segurança Pública é maior
que pastas inteiras como Educação,
Assistência Social, Trabalho e Habitação,
Ciência e Tecnologia, Saneamento e
Cultura! 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.

Na análise do orçamento público é
possível observar as diretrizes da política
econômica e também quais serão as
áreas prioritárias para o Governo.

Composição Orçamentária do Estado do Rio de Janeiro para 2022 - PLOA
Previdência Social

29,50%

Segurança Pública

14,38%
10,38%

Saúde
Educação

10,16%

Encargos Especiais

7,32%

Administração

6,27%

Judiciária

6,24%

Essencial à Justiça

2,42%

Trabsporte
Urbanismo

1,98%
1,43%
0,98%

Gestão Ambiental

0,75%

Habitação

0,72%

Comércio e Serviços

0,67%

Ciência e Tecnologia

0,59%

Saneamento

0,55%

Agricultura

0,45%

Reserva de Contingência

0,41%

Cultura

0,29%

Direitos da Cidadania

0,27%

Indústria

0,16%

Trabalho

0,11%

Desporto e Lazer

0,08%

Organização Agrária

0.06%

Energia

0,00%

0%

PARA segurança pública

3,83%

Legislativa
Assistência Social

R$ 12 BILHÕES

1,000%

2,000%
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3,000%

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,
o
segundo
maior gasto do orçamento público do
Estado é para a manutenção das
políticas de segurança pública.

R$ 28 MILHÕES
PARA O Centro Integrado
de Comando e Controle- PMERJ

R$ 650 MIL

Apenas as Secretarias de Polícia Civil e
Militar recebem juntas R$ 7 bilhões para
custear
suas
atividades,
enquanto
Educação recebe apenas R$ 5 bilhões Fonte:
e IDMJR
Saúde, no meio de uma crise sanitária,
R$8 bilhões.

PARA Educação Militar
e Cívico-Militar

R$ 415 MILHÕES

PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO

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 Programa
Bairro
Seguro,
uma
atualização
das
UPPs,
que
já
se
demonstrou
um
projeto
falido
e
altamente letal para a população negra e
pobre.

R$ 7 BILHÕES
para Polícia Civil e Militar
Despesa do Poder Executivo para 2022
Secretarias

em R$

Secretaria de Estado de
Fazenda

Estamos na contramão do mundo, que
está discutindo a urgência do controle
das forças policiais, a importância do
desinvestimentos das polícias e o
direcionamento de gastos públicos para
proteção social, bem como, ao desuso
das
tecnologias
de
vigilância
e
reconhecimento facial, devido ao seu
caráter essencialmente racista.

em %

26.740.051.776

35,4%

Encargos Gerais do Estado

9.300.621.666

12,3%

Secretaria de Estado de Saúde

8.772.982.804

11,6%

Secretaria de Estado de Polícia
Militar

5.690.404.683

7,5%

Secretaria de Estado de Educação

5.675.099.764

7,5%

Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação

3.591.450.188

4,8%

Secretaria de Estado de Policia
Civil

2.247.895.830

3,0%

Secretaria de Estado da
Casa Civil

2.150.332.026

2,8%

Secretaria de Estado de Defesa Civil
e Corpo de Bombeiros Militar

1.766.375.032

2,3%

Secretaria de Estado de
Cidades

1.307.258.993

1,7%

Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária

1.222.233.021

1,6%

1.185.850.852

1,6%

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e de Direitos Humanos

Fonte: IDMJR
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AUDIÊNCIAS
NA

14

PERSPECTIVA

DOS

PÚBLICAS

MOVIMENTOS

SOCIAIS

"As audiências públicas sempre ligam os
genocídios com a violência estatal porque é
impossível desvincular toda situação violenta
impelida
pelas
polícias
mas
favelas
e
periferias. Na verdade violência e a polícia me
parecem
sinônimos.
Estão
sempre
interligados".

As audiências públicas que tratam sobre
segurança pública para os movimentos
sociais é um instrumento de ação
coletiva, que gera mobilização e serve
para apresentar denúncias sobre as
constantes violações do Estado nos
territórios
de
favela
e
periferias,
sobretudo, no contínuo genocídio do
povo
negro
e
nos
contextos
de
militarização da vida.

Nívia Raposo

(Rede Nacional de Maes e Familiares Vítimas
do Terrorismo do Estado)

Por esse ponto de vista, como as
audiências públicas e a participação dos
movimentos sociais estão construindo
outros
sentidos
coletivos
no
enfrentamento à estrutura do Estado?

Entretanto, a ação prática de uma
audiência Pública esbarra em questões
que são históricas no processo de
legitimação das periferias e favelas,
diante as denúncias de genocídio da
população
negras,
abandono
e
negligência como violência de Estado.

Algumas audiências públicas passam a
impressão
de
que
os
grupos
subalternizados, também serão ouvidos e
a memória das audiências públicas às
vezes são escamoteadas por outros
assuntos que por algum motivo tornamse
mais
interessantes
que
as
consequências dessas audiências. Quase
não são referenciadas e às vezes são
assuntos excluídos. Por outro lado, o
Estado que já tem uma memória política
aflorada
se
apropria
dos
encaminhamentos dessas audiências e a
ressignifica rapidamente as demandas
apresentadas. Encontram brechas nas
leis ou as usam de forma nefasta. O
Direito e as pautas políticas foram
elaboradas para a manutenção dos
privilégios e não contemplam as classes
sociais que ocupam a base da pirâmide
opressiva.

A divisão da experiência em categorias,
como os pesquisadores, os movimentos
sociais, os especialistas, as vítimas,
tornam o debate nas audiência públicas
um jogo de forças, que organizado pela
hierarquia do poder, transforma essa
arena em um processo conflituoso.
Familiares e vítimas apresentam um
panorama
do
impacto
cotidiano,
especialistas e agentes do Estado
fundamentam pesquisas e conteúdo
teórico que ora justifica e ora ameniza o
resultado das violências sofridas pelas
populações que vivem nos lugares sociais
onde a justiça tem outras dimensões.
"Quando a gente leva a pauta, é a pauta da
vivência, é a pauta da negação que o Estado
faz para com a população. É dentro desse
contexto que a gente vê a importância das
audiências, mas também, a importância das
cobranças. Que não fique só em palavras,
porque geralmente palavras o vento leva.”

" Quem era pra nos proteger estão nos
matando, eu analiso um perigo total para os
movimentos sociais. É muita luta… E no meu
território as consequências da audiência
pública é o medo que todas nós temos".

Débora Silva

Nívia Raposo

(Movimento Independente Mães de Maio - SP)

(Rede Nacional de Maes e Familiares Vítima
do Terrorismo do Estado)
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"Eu acho a audiência pública de suma
importância para que as pessoas que têm o
poder de decisão na mão, possam ouvir as
pessoas que são diretamente impactadas pela
violência do Estado, pelas operações policiais,
no caso da ADPF".

Abrir mais um espaço de ação por meio
da participação nas audiências públicas
garante o constrangimento do Estado
diante a obviedade da violência, mas
ainda não influência, da forma como os
movimentos sociais precisam, o cotidiano
dos territórios.

Ana Paula Oliveira

(Movimento das Mães de Manguinhos)

Contudo, os movimentos sociais ganham
forças e conseguem disputar através de
suas
memórias
socialmente
reconhecidas. Abrir mais um espaço de
ação por meio da participação nas
audiências
públicas
garante
o
constrangimento do Estado diante a
obviedade da violência, mas ainda não
influência,
da
forma
como
os
movimentos sociais precisam, o cotidiano
dos territórios.

A
maioria
dos
familiares
e
participantes dos movimentos sociais
não veem a materialidade dos
encaminhamentos
previstos
nas
audiências públicas.
As audiências na esfera do poder
Federal,
sobretudo
o
Supremo
Tribunal Federal (STF) tem a ideia
relacionada à hierarquia do poder e
ficou mais marcada, na memória e
percepção dos participantes, porque
elas acreditam que a ADPF 635 com a
definição da suspensão das operações
durante a pandemia foi uma vitória,
dando ares de conquista coletiva aos
movimentos. Na esfera Legislativa, nos
parece, que tem uma descrença com
a Alerj.

A Iniciativa Direito à Memória e Justiça
Racial foca sua atuação em pensar e
incidir sobre o Legislativo, embora
também
esteja
presente
em
mobilizações que abarcam as esferas do
Executivo e Judiciário. Ao escutar
familiares sobre a participação nas
audiências públicas notamos alguns
pontos que apresentamos nesse texto
como uma reflexão que pode servir para
traçarmos diretrizes futuras:

Agradecemos os depoimentos das mães
e
mobilizadoras:
Ana
Paula
de
Manguinhos, Eliene Vieira, Elizabeth
Santos, Débora Silva e Nivia Raposo, que
compõe as experiências participativa
direta em algumas audiências públicas,
sobretudo neste ano de 2021, onde esse
formato funcionou de forma online
trazendo um panorama de temas,
debates e problematizações que estão
cada vez mais conflituosas.

Ocorre um processo de pressão e
controle, por parte das assessorias
parlamentares, em relação ao tempo
das falas dos familiares e movimentos,
o que inibe uma participação mais
efetiva e crítica do processo.

"Na audiência tentei relatar as minhas
vivências no território enquanto vítima e
familiar de vítima".

Eliene Vieira

(Frente Estadual Pelo Desencarceramento)
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DESCUMPRIMENTO
DA

ADPF

635
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Desde a expedição da liminar do pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Edson Fachin do STF, no bojo da ADPF
635 no dia 05 de junho de 2020,
suspendendo as operações policiais no
Estado do Rio de Janeiro no contexto do
Covid-19 , salvo em casos excepcionais, o
Estado têm afrontado essa decisão
cotidianamente.

Dentre essas proposições chamamos
atenção aos projetos de lei bastante
nocivos:
O Projeto de Lei n° 4163/2021 de
autoria
do
Deputado
Estadual
Alexandre Freitas (Novo), propondo
que as Instituições Policiais do
Estado do Rio de Janeiro, ao
realizarem operações policiais, não
precisam
informar,
prévia
ou
posteriormente, sua realização a
nenhum outro órgão, instituição ou
Poder. Uma proposição legislativa
nitidamente inconstitucional, porém
que ainda não recebeu parecer da
Comissão Constituição e Justiça e em
breve acontecerá uma audiência
pública
para
discutir
esta
arbitrariedade.

O Governador Cláudio Castro (PL) têm
protagonizado a defesa intransigente das
arbitrariedades das forças policiais. Em
entrevista, dada logo após a Chacina do
Jacarezinho, o Secretário da Polícia Civil,
afirma que ”o ativismo judicial tem
dificultado o trabalho da polícia”. Haja
vista, ressalta-se que o nome da operação
policial que executou mais de 29 pessoas
no Jacarezinho, foi chamada pela própria
polícia de além de Operação Exceptis ,
em uma forma de afrontar a decisão da
liminar do STF.

O Projeto de Lei n° 2579/2020 de
autoria
do
Deputado
Estadual
Rodrigo Amorim (PSL), que trata
sobre a continuidade das ações
policiais
nas
comunidades
dominadas pelo tráfico, a fim de
resguardar a população de ações
criminosas, durante a pandemia da
covid-19, e dá outras providências.
Como se inclusive a Polícia e o
Estado não tivessem participação
ativa do tráfico de drogas, armas e
extorsões
que
ocorrem
áreas
periféricas e faveladas.

A afronta não se dá apenas com relação
ao
posicionamento
explícito
do
Executivo de descumprir a liminar do STF
que proíbe operações policiais durante a
pandemia. Mas, também inclui o poder
legislativo, em especial com relação a
Bancada da Bala da Alerj, que vem
sistematicamente colocando proposições
e ações legislativas com a finalidade de
fortalecer a produção de morte por parte
das polícias, isentar o abuso policial e
fortalecer o arsenal bélico das forças
armadas resultando em um amplo
descumprimento das orientações do STF.
O Executivo e a Bancada da Bala da
Alerj produzem de forma articulada
ações com objetivo de enfraquecer a
ADPF das Favelas, por conseguinte,
fortalecer a política de segurança
pública da milicialização. Identificamos 9
proposições legislativas que afrontam a
ADPF 635.

O Projeto de Lei n° 4391/2021 de
autoria
do
Deputado
Estadual
Anderson de Moraes (PSL), que
determina
o
Poder
Executivo
autorizado a criar a Gratificação
Adicional pela Captura de Assassinos
de Policiais – GACAP, a ser concedida
aos policiais civis ou militares que
capturarem, com vida ou não, os
marginais
identificados
como
responsáveis pela morte de policiais
no Estado.
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Todas estas proposições encontram-se
tramitando
aguardando
parecer
de
constitucionalidade
das
comissões
temáticas da Alerj.
A partir do nosso projeto De Olho na
Alerj,
de
monitoramento
e
sistematização
de
proposições
legislativas sobre Segurança Pública,
temos visto que quando alguns destes
projetos de leis demoram para concluir a
suas respectivas tramitações, entra em
cena outro dispositivo para agilizar a
aprovação da proposta legislativa: a
transformação de Projetos de Lei em
Indicação Legislativa.

A
tramitação
de
uma
indicação
legislativa é muito mais rápida do que
outros dispositivos legislativos. Podendo
ser
rapidamente
sancionada
pelo
Governador e dependendo do acerto
político, implementada com facilidade.
Ademais,
quando
estávamos
terminando esta pesquisa legislativa,
entrou em tramitação em regime de
urgência, a Mensagem do Governador
em
forma
de
Projeto
de
Lei
Complementar n° 55/2021 de autoria do
Poder Executivo, que institui a Lei
Orgânica da Polícia Civil.
O
texto
lei
é
completamente
inconstitucional, arbitrário e possui forte
inspiração no período da ditadura civilempresarial
militar.
Trata-se
da
formação de uma nova polícia, pois a
atuação permitida por essa Lei Orgânica
ultrapassa de longe as competências
constitucionais da Polícia Civil. Além de
possibilitar
a
completa
autonomia
política e financeira da Polícia Civil,
criando obstáculos até mesmo para o
controle
policial
efetuado
pelo
Ministério Público.
Também identificamos a tentativa de
preservar ou requisitar a preservação de
locais de infrações penais, apreender
instrumentos e produtos do crime,
funções de competência do Ministério
Público e não cabe a Polícia Civil
cumprir. E ainda, permite a execução de
operações policiais sem a necessidade
da expedição de mandados judiciais. É
uma completa demonstração de poder
e
autoritarismo,
nitidamente
uma
retaliação
aos
avanços
sociais
conquistados pelos movimentos sociais
que compõem a ADPF 635.

Trata-se de uma manobra cada vez mais
utilizada pela bancada da Bala da Alerj
para facilitar o processo de militarização
de todas as esferas da vida. Identificamos
que 20% de toda a produção legislativa
no campo de segurança pública são
indicações legislativas, especificamente
de
autoria
de
parlamentares
que
compõem a base do governo.
A Indicação é a proposição em que são
solicitadas medidas de interesse público,
cuja iniciativa legislativa ou execução
administrativa seja de competência
privativa
do
Poder
Executivo
ou
judiciário.
As Indicações se dividem em duas
categorias: simples, quando se destina a
obter, do Poder Executivo ou Judiciário,
medidas de interesse público que não
caibam em Projeto de Lei, de Resolução
ou de Decreto Legislativo; legislativa,
quando se destinam a obter do Poder
Executivo ou do Poder Judiciário o envio
de Mensagem à Assembléia por força de
competência constitucional.
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O texto lei também prevê a captação,
manutenção e sistematização dos dados,
registros e serviços de identificação civil e
criminal, um função de competência do
Detran. E não suficiente, ainda permite
registrar, fiscalizar, cobrar taxas e controlar
armas, munições, explosivos, fogos de
artifício e produtos químicos controlados,
uma competência exclusiva da Polícia
Federal.

Estamos às portas do encerramento das
atividades da Alerj deste ano e mesmo
assim a tramitação desta matéria está
ocorrendo
de
forma
aceleradíssima,
inclusive com prazos já fechados para
recebimento de emendas.
Estamos assistindo a uma coalização
instâncias
públicas
articuladas
para
impedir o controle e fiscalização das
arbitrariedades das polícias.

Não
obstante,
o
Projeto
de
Lei
Complementar tenta imputar a fiscalização
de atividades e cobrar taxas ligadas a
diversões públicas, hotéis e congêneres.
Este dispositivo irá resultar na formalização
completa das milícias, uma completa
irresponsabilidade
deixar
sob
responsabilidade do braço armado do
Estado a cobrança de taxas em atividades
de entretenimento, nitIdamente este texto
lei
é uma afronta aos dispositivos
constitucionais que regem os órgãos de
segurança pública.

A Iniciativa Direito à Memória e Justiça
Racial é a única organização social da
Baixada Fluminense aceita como Amicus
Curiae na ADPF 635. A ADPF das Favelas
tem por objetivo principal fazer com que a
política de morte produzida pelos aparatos
policiais do Estado do Rio de Janeiro
diminua e que possamos exercer o controle
social da política de Segurança Pública.
Mesmo sob a ofensiva do Executivo do Rio
de Janeiro em articulação com a Bancada
da Bala da Alerj, seguiremos enfrentando a
política de segurança pública genocida do
Estado.

Essa proposta legislativa incentiva a
milicialização dos territórios, fomenta o
autoritarismo, impede o fomento de um
plano de carreira consolidado para policiais
civis e sobrepõem diversas competências.
Obviamente uma matéria inconstitucional,
mas, o Mapa Político construído pela
IDMJR indica um amplo apoio a aprovação
desta matéria legislativa, já que as eleições
se aproximam e este debate policialesco é
de total interesse da Bancada da Bala e
seus apoiadores.
Infelizmente, a Comissão de Constituição e
Justiça,
já
forneceu
o
parecer
de
constitucionalidade à matéria, a, Comissão
de Orçamento e Comissão de Segurança
Pública
também
já
deram
parecer
favorável.

Por fim, a IDMJR seguirá com a incidência
política
neste
Projeto
de
Lei
Complementar, para impedir mais um
arcabouço de produção de morte.
Até a vitória!
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RESULTADO

DA

INCIDÊNCIA

POLÍTICA

Autonomia
retrocesso!

Estamos completando 1 ano do Projeto de
Olho na Alerj, mesmo com um período tão
curto de atuação podemos apontar boas
práticas na realização do advocacy no
Legislativo e acima de tudo, celebrar boas
vitórias. Em um campo tão árido de
disputas, como o da segurança pública,
devemos
comemorar
as
ações
que
impedem violações de direitos humanos e
também
de
aprofundamento
da
militarização.
Neste ano consolidamos
também a formação de advocacy para
movimentos sociais, em parceria com o
Fundo Brasil e a Agenda Nacional pelo
Desencarceramento. Confira alguns dos
nossos resultados de 2021!

das

Polícias

é

um

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.
Um
articulação
de
organizações
e
movimentos
sociais
que
tem
no
protagonismo de movimentos de favelas e
bairros de periferias e Redes de mães e
familiares vítimas da Violência do Estado
produziram uma Carta Aberta dizendo Não
a PEC da autonomias das polícias – PEC
45/2020. São mais de 60 organizações e
movimentos
sociais
assinando
este
documento. A partir do diálogo com
mandatos/as de deputados/as, bem como,
com a Presidência da Alerj conseguimos a
retirada da PEC 45/2020 de pauta em
definitivo.

Nenhum Dinheiro a mais para Polícia!

A IDMJR, junto com as organizações IDPN,
Justiça Global, Eu Sou Eu e Rede de
Comunidades e Movimento contra a
Violência conseguimos incidir e barrar o
PROJETO DE LEI Nº 45/2019, que iria
destinar 10% do total arrecadado em
bilheteria de eventos esportivos e culturais
para as polícias.
Articulamos e dialogamos com setores
culturais e artistas, saímos vitoriosos com a
pressão popular! O projeto foi arquivado
pelo
Presidente
da
Alerj,
Deputado
Estadual André Ceciliano (PT).
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Proteção à Defensoras e Defensores
de Direitos Humanos

Mulheres cuidando de meninas no
Socioeducativo

Nossa atuação como parte da Articulação
Estadual de Proteção a Defensores e
Defensoras de Direitos Humanos no Estado
do Rio de Janeiro, foi decisiva para
derrubada do veto do Governador Cláudio
Castro (PL) e aprovacão e publicação do
Projeto de Lei n°1.061/2019, de autoria dos
Deputados Estaduais, André Ceciliano (PT)
e Renata Souza (PSOL), que institui o
Programa Estadual de Proteção aos
Defensores
de
Direitos
Humanos,
Comunicadores Sociais e Ambientalistas
(PEPDDH/RJ).

A IDMJR participou da mobilização
liderada
pela
Frente
Estadual
Pelo
Desencarceramento do Rio de Janeiro pela
derrubada do veto do governador ao
Projeto de
Lei n°2131/2016 de autoria
daDeputa Estadual Tia Ju (REP).
O Projeto de Lei garante a totalidade de
agentes
mulheres
nas
unidades
socioeducativas femininas recebeu veto
total do governador no dia 22 de julho de
2021.
A
Frente
Estadual
Pelo
Desencarceramento produziu uma moção
pela derrubada do veto do Poder Executivo
ao PL, que foi assinada conjuntamente por
mais de 670 coletivos, movimentos e
organizações da Sociedade Civil. Após a
incidência e a mobilização, o veto foi
derrubado em Sessão no Plenário da Alerj.
Um avanço na garantia de defesa das
meninas, e no combate e prevenção à
tortura.

Diante
da
ofensiva
conservadora
e
militarizada contra defensoras e defensores
de Direitos Humanos, a IDMJR entende que
a proposição é de suma importância para
pautar a necessidade de protocolos de
proteção e defesa para militantes e
ativistas de direitos humanos.

Quer saber mais sobre atuação da IDMJR no Legislativo?
Inscreva-se e receba todo nosso material de análises
legislativas direto no seu e-mail, de graça!
HTTPS://BIT.LY/3E9AY76

@IDMJRACIAL
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Queremos ao final desta
produção, dizer que esse
resultado só foi possível
devido
ao
trabalho
coletivo de organizações e
movimentos
sociais,
mandatos/as legislativas.
A

única forma de vencer
as violências cotidianas
que o Estado promove,
através de participação
ativa ou por omissão, é a
articulação estratégica e
combativa da sociedade
civil
em
busca
da
emancipação e autonomia
dos povos.
Seguimos na construção
de uma sociedade
anticapitalista,
antipatriarcal,
antirracista e
abolicionista policial e
prisional.
Venceremos!

DMJRACIAL.COM
@IDMJRACIAL
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