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Um cenário de
retrocessos

MARIELLE
PRESENTE!

Em vista do cenário corrente de deterioração das políticas públicas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, é fundamental
que pesquisadores, organizações da sociedade civil, ativistas e
movimentos sociais estabeleçam uma agenda pública no campo
da segurança que se contraponha aos retrocessos em curso.
No plano nacional, as coisas não estão melhores. Alexandre
de Moraes, na época ministro da Justiça, atual ministro do
Supremo Tribunal Federal, em coletiva de imprensa afirmou
que são necessárias “mais armas e menos pesquisas”1 para
lidarmos com o problema da violência no país. O Pacto Nacional de Redução dos Homicídios, que nunca decolou no governo Dilma, foi engavetado de vez pelo ministério de Temer.
Essa é uma agenda que responderia a uma demanda antiga e
urgente no campo das políticas de segurança no Brasil2, onde
morrem cerca de 60 mil pessoas assassinadas por ano. Mais
do que tirar os homicídios da pauta prioritária, o Ministério
da Justiça, sob Alexandre de Moraes, e, depois, o Ministério
da Segurança Pública de Raul Jungmann, promoveram um
acirramento da postura repressiva por parte do Estado, com
a guerra às drogas e a truculência estatal na ordem do dia.
Observamos, no Rio de Janeiro, o recrudescimento de uma retórica pública e de uma postura na gestão por parte do Estado
que remetem às abordagens correntes na década de 1990 e
que produziram efeitos drasticamente negativos. O governo
do Rio de Janeiro, em meio à crise das políticas públicas, lan-

1. http://www.otempo.com.br/capa/brasil/pa%C3%ADs-precisa-de-mais-armas-e-menos-pesquisa-diz-ministro-1.1356694.
2. http://oglobo.globo.com/brasil/ministerio-da-justica-afirma-que-pacto-de-reducao-de-homicidios-nao-diz-respeito-as-acoes-deste-governo-19888650.
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ça mão do recurso conhecido das operações policiais como
forma de lidar com a criminalidade violenta. Como resultado,
observamos a escalada da violência nas periferias e favelas,
com incidentes como o da queda, em 2016, de um helicóptero
na Cidade de Deus seguida de sucessivas operações policiais
na região e casos notórios de execuções ilegais3.
Temos, no contexto atual, uma intervenção federal militarizada,
em que o Governo do Estado se submete às decisões do Governo Federal, no que diz respeito à gestão de segurança pública,
através da figura de um interventor federal, cargo exercido por
um general do Exército. A intervenção federal tem acirrado as
dinâmicas que contribuem para o aumento dos homicídios. Em
primeiro lugar, ela ampliou a lógica dos confrontos armados
que resultam no aumento do uso ilegal da força por parte dos
agentes do Estado. Em segundo lugar, ela prioriza a lógica da
guerra e afasta a política de segurança do horizonte da prevenção. O relatório do Observatório da Intervenção4 mostra que, só
nos meses de fevereiro e março de 2018, houve 940 homicídios,
as polícias mataram 209 dessas pessoas, e 19 policiais foram
mortos no estado do Rio de Janeiro. Informações do Laboratório de Dados sobre Violência Armada Fogo Cruzado mostram
que, nos três meses pré-intervenção, ocorreram 1842 casos de
tiroteios na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Nos três
meses pós-intervenção esse número subiu para 2309, incluindo
16 chacinas com 65 mortos.
No dia 14 de março, logo após a intervenção, a vereadora
Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados no bairro do Estácio. Um homem disparou de dentro
de outro veículo que seguia o da vereadora. Treze tiros foram
disparados e quatro atingiram Marielle. Os disparos vieram

3. http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/11/mortos-na-cidade-de-deus-tinham-marca-de-tiro-na-nuca-dizem-parentes.html.
4. O relatório completo pode ser acessado em https://www.ucamcesec.com.br/wp-content/
uploads/2018/04/Relat%C3%B3rio-01-Observat%C3%B3rio-da-Interven%C3%A7%C3%A3o_
final.pdf.
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de uma submetralhadora HKMP5, calibre 9mm. A precisão
dos disparos indicam a participação de pessoal com treinamento especializado e possivelmente agentes do Estado. A
imprensa ainda noticiou que a munição foi desviada de um
lote da Polícia Federal. As submetralhadoras empregadas no
crime foram desviadas da Polícia Civil e da Polícia Federal.
Reportagens jornalísticas indicaram, ainda, que as câmeras
do local do crime teriam sido desligadas na véspera do crime.
Num período próximo às mortes de Anderson e Marielle,
cinco jovens foram executados em uma chacina em Maricá.
Suspeita-se da atuação de uma milícia e de policiais nesse
crime. Na primeira operação militar da intervenção, moradores de Vila Kennedy, Vila Aliança e Coréia foram abordados de
modo aleatório e fotografados com suas identificações para
que fossem todos investigados nos registros policiais, através
de verificação de antecedentes criminais. No início de 2018,
uma operação da Polícia Civil prendeu 159 pessoas em uma
festa sob a acusação de integrarem um grupo de milicianos.
Todas foram autuadas em flagrante. O líder do grupo não estava incluído entre os presos. A alegação da Polícia Civil para
a prisão da maioria dos envolvidos não ia além da acusação
de estarem na festa promovida por milicianos, o que indicou
a fragilidade das investigações. Três semanas de cárcere depois, 135 dessas pessoas presas de modo arbitrário foram
libertadas, após pressão da Defensoria Pública.
O contexto da intervenção foi, desde o início, sustentado por
uma retórica que chancela e legitima o uso abusivo da força
por parte dos agentes do Estado. O comandante geral no
Exército, general Eduardo Villas Bôas, disse que não poderia
haver uma segunda Comissão da Verdade por conta da intervenção5. O ministro da Defesa, hoje ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann, afirmou, nos primeiros dias de atuação das tropas militares no Rio de Janeiro, que era favorável

5. https://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/general-vilas-boas-militares-precisam-ter-garantia-para-agir-sem-o-risco-de-surgir-uma-nova-comissao-da-verdade.ghtml
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à expedição de mandados coletivos de apreensão, busca e
até de prisão no bojo das operações militares em favelas6.
Tal postura representa a disseminação de um discurso meramente repressivo que conta com a hipermobilização das
forças policiais e as abandona como únicas operadoras do
campo da segurança pública, sem que se estabeleçam intervenções preventivas, planejadas e qualificadas. Um sinal
importante dessa tendência consiste na retração do discurso
e das ações governamentais na direção de padrões de policiamento, como a polícia de proximidade. As Unidades de
Polícia Pacificadora – UPPs, dessa forma, cada vez menos se
distinguem das práticas policiais convencionais dos batalhões
de polícia, sem que essa indistinção seja resultante da evolução das UPPs para padrões de normalidade no policiamento,
mas sim de sua deterioração. Os interventores divulgaram
que pretendem desativar metade das UPPs7.
Pesquisadores, organizações da sociedade civil, ativistas e
movimentos sociais, bem antes da degradação do policiamento nas UPPs, já destacavam a necessidade de que houvesse uma política de segurança pública mais estruturada
no estado do Rio de Janeiro que: fosse além da expansão da
implantação das UPPs; que contasse com um sistema de metas com parâmetros de redução da violência; e considerasse
o estado em todas as suas regiões e extensão territorial, já
que o interior, Niterói e região e a Baixada Fluminense que
apresentam dados preocupantes de incidência de violência.
Os efeitos mais imediatos desse cenário podem ser percebidos
no aumento da incidência da violência letal intencional no estado
do Rio de Janeiro. Há que se destacar no rol da letalidade:
(i) a alta incidência de homicídios decorrentes de intervenção policial;

6. http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43136591
7. https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/04/28/upps-nao-vao-acabar-veja-como-sera-a-estrategia-de-seguranca-nas-favelas-do-rio.htm.
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(ii) o acirramento das execuções relacionadas a interesses
políticos no estado do Rio de Janeiro (entre junho e julho de
2016, 10 pré-candidatos aos legislativos municipais na Baixada
Fluminense foram executados; num período de nove meses,
foram 12 pré-candidatos assassinados);
(iii) o aumento do número de policiais mortos, dentro e fora
de serviço, desde 2016.
Esses três aspectos sintetizam as dimensões fundamentais das
consequências da precariedade das políticas públicas de segurança. Articulam-se fortemente, portanto, com a dimensão
política e, especificamente, com os retrocessos observados
no campo da segurança pública fluminense.
Abundam os estudos que demonstram que o policial do estado do Rio de Janeiro mata muito e mata de modo ilegal. Desde
os anos 1990, comprovou-se o uso corriqueiro de execuções
sumárias, narradas oficialmente como autos de resistência
(mortes supostamente legítimas). Na última década, o patamar de homicídios decorrentes de intervenção policial se
manteve alto. A participação das mortes perpetradas por
policiais oscila entre 15% a 25% do total do número de ocorrências de violência letal intencional na cidade do Rio de
Janeiro. Quase 80% dessas mortes são de jovens negros. O
discurso de combate ao tráfico de drogas e da garantia da
segurança pública e da ordem com orientação meramente
reativa e repressiva tem funcionado sistematicamente como
uma espécie de licença tácita para matar.
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Como se contrapor
a esse cenário?
No ano de 2016, o ISER propôs à Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Rio de Janeiro – SESEG/RJ a constituição de um Comitê Gestor para um Programa Estadual de
Redução de Homicídios na Baixada Fluminense. O ISER faria
a assessoria desse Comitê e, a partir dos dados coletados na
pesquisa que realizou sobre Homicídios na Baixada, auxiliaria na elaboração de uma intervenção para a estruturação
desse Programa. Esse esforço se somaria ao Pacto Nacional
de Redução de Homicídios, que estava a cargo da Secretaria
Nacional de Segurança Pública. Contudo, tanto no nível federal
quanto no estadual esses esforços foram desarticulados. A
SESEG e a SENASP se retiraram dessas agendas. O Comitê
Gestor do Programa Estadual de Redução de Homicídios
já estava prestes a ser instituído, com o decreto de fundação já elaborado e aprovado pelo departamento jurídico do
Governo do Estado, quando o governador desistiu de seu
lançamento. Com esse cenário, o ISER decidiu seguir com o
trabalho de pesquisa na Baixada e somar esforços com outras
organizações da sociedade civil e institutos de pesquisa para
a formulação deste documento de propostas para a redução
de homicídios no estado do Rio de Janeiro. Entendemos que
era o momento de insistir nessa agenda, a despeito das desmobilizações operadas pelo governo estadual.
Considerando que o tema dos homicídios deveria ser prioridade na agenda de segurança pública, o ISER propôs um conjunto de encontros com especialistas no campo da segurança
pública para a formulação de uma agenda pública e coletiva.
O objetivo desse trabalho coletivo foi elaborar um conjunto
de propostas para cada tema selecionado e discutido que
apontem para um horizonte: contribuir para a adoção de
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medidas concretas de redução de homicídios no estado
do Rio de Janeiro.
Tanto o contexto mais geral quanto as dinâmicas locais de regiões do estado do Rio de Janeiro requerem um enfoque sobre
aspectos estruturais que afetam a questão dos homicídios. A
partir dessa análise, e sempre nos dirigindo para a questão
dos homicídios, destacamos oito temas específicos que estão
de alguma forma relacionados ao alto índice de homicídios no
estado do Rio de Janeiro. Os eixos foram pensados através de
um exercício reflexivo que aproxima as dinâmicas da Baixada
do contexto mais geral do estado do Rio de Janeiro.
Acreditamos que essas são dimensões estratégicas para
quaisquer políticas voltadas para a redução e prevenção dos
homicídios no Rio de Janeiro. O conjunto de propostas apresentadas no presente documento, se encampadas e repercutidas pelos diversos atores que elas mobilizam, podem se
consolidar como um pacto coletivo, horizontal e articulado de
redução da violência letal no Rio de Janeiro.
Os temas debatidos para a formulação de propostas foram
os seguintes:

»»Desmilitarização da política de segurança pública
»»Milícia, tráfico e grupos de extermínio: panorama da
criminalidade violenta no Rio de Janeiro

»»Letalidade policial
»»O trabalho investigativo e a atuação da Divisão de Homicídios

»»Controle de armas e munições
»»Violência letal e política na Baixada Fluminense
»»Rumos do policiamento de proximidade
»»Gestões públicas municipais e a prevenção da violência letal

Homicídios no Rio de Janeiro: é possível reduzir, é possível prevenir! |
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PROPOSTAS
PARA UMA
AGENDA DE
POLÍTICAS DE
SEGURANÇA
PÚBLICA
BASEADA
EM DIREITOS
HUMANOS

Desmilitarização da política
de segurança pública
As políticas de segurança pública do Rio de Janeiro estiveram,
desde 2017, regidas pelo mecanismo de Garantida da Lei e da
Ordem (GLO), uma medida constitucional que prevê o emprego de tropas militares e federais para a contenção de níveis de
violência que sejam entendidos como excessivamente altos
e com potencial de impor o colapso à ordem vigente. Apesar
de sua pouca eficácia e desgaste da democracia na agenda
da segurança, esse cenário é recorrente, já que a ocupação
do Complexo da Maré, entre os anos de 2014 e 2015, também
foi instaurada via GLO. Desde fevereiro de 2018, o estado está
sob intervenção federal no campo da segurança pública. Isso
significa que um interventor, no caso específico um oficial das
forças armadas nomeado pelo presidente da República, se
tornou a autoridade máxima na pasta da segurança pública,
só respondendo e prestando contas à chefia do poder executivo federal.
Tanto a GLO quanto a intervenção federal são mecanismos
extremos previstos na Constituição e que só deveriam ser
aplicados em quadros efetivamente excepcionais. O Rio
de Janeiro vive um acirramento da violência, mas nada que
corresponda a um cenário que justifique a aplicação desses dispositivos de exceção. Para que se constate isso, basta
considerar, por exemplo, que o estado do Rio de Janeiro não
figura nem entre os 10 com maiores taxas de homicídios na

12
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federação8. Entendemos que a intervenção federal militar no
Rio de Janeiro obedece a uma lógica de natureza midiática,
possivelmente com motivações eleitorais. O mesmo governo
que promove a intervenção foi responsável pelo lançamento
de um Plano Nacional de Segurança Pública, no início de
2017, que nunca decolou e também adotou uma política de
austeridade no estado do Rio de Janeiro que contribuiu para
a redução do orçamento público, com impactos para a pasta
de segurança pública. O decreto que instaurou a intervenção,
além disso, é amplo, genérico e impreciso, não definindo os
limites de suas atribuições, seu escopo, responsabilidades e
mandatos, nem os resultados esperados da medida.
Os riscos que a intervenção representa para o campo da segurança pública no Rio de Janeiro, principalmente na agenda
dos homicídios, são muitos e já começam a se concretizar: a
transferência dos crimes cometidos por militares contra civis
para a Justiça Militar, estipulada pela Lei Federal 13.491/2017,
aprovada meses antes da intervenção federal, pavimentou caminhos para o estímulo à impunidade e caminha na contramão
do enquadramento democrático das políticas de segurança
pública; o cargo de interventor é de natureza militar e também
representa um retrocesso, uma vez que a expertise militar
pouco dialoga com os requisitos do policiamento moderno; o
modelo aplicado na intervenção tem muito pouco de trabalho
investigativo, são priorizadas ações de policiamento ostensivo
e operações especiais em favelas e áreas populares do estado.
Tendo em vista esse cenário, propomos as seguintes ações:

»»Fim da intervenção federal no Rio de Janeiro.
»»Repúdio a mecanismos antidemocráticos de intervenção,
mesmo que respaldados pelo poder judiciário, tais como
mandados coletivos de busca, apreensão e prisão.

8. http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series
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»»Revogação da Lei Federal 13.491/2017, de modo que

todos os casos de crimes cometidos por militares contra
civis, no bojo da intervenção e para além dela, sejam
julgados pela justiça comum.

»»Investigação de todas as chacinas cometidas no estado
no período da intervenção.

»»Transparência das ações da intervenção com prestação

pública de contas e monitoramento civil, via Defensoria
Pública e Ministério Público, de todas as operações nas
quais haja vítimas letais.

14
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Milícia, tráfico e grupos
de extermínio - panorama
da criminalidade violenta
no Rio de Janeiro
Nos últimos dez anos, ocorreram reconfigurações nas dinâmicas da criminalidade violenta no Rio de Janeiro. Destacam-se
nessas mudanças fatores como: a interiorização da criminalidade violenta; a expansão das milícias, até então concentradas na Zona Oeste da Capital, para os territórios da Baixada
Fluminense, para o restante da Região Metropolitana e para
o interior (sobretudo, a região da Costa Verde); a adoção de
práticas criminosas cada vez mais semelhantes entre o tráfico
e as milícias (há milícias que comercializam drogas, traficantes que exploram serviços ilegais antes típicos do modo de
atuação miliciano, áreas das cidades onde há uma espécie
de acordo ou sociedade entre esses dois grupos criminosos,
etc.); e a ruptura da aliança entre o Primeiro Comando da
Capital e o Comando Vermelho. Tais mudanças alteram as
rotas de circulação das armas pelos territórios do estado e,
consequentemente, produzem impactos no comportamento
dos índices de homicídios. Enfocar a atuação desses grupos
é também pensar em possibilidades mais eficientes para se
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desarticular os vínculos que conectam essas organizações
aos homicídios. Para esse fim, propomos:

»»Maior articulação entre Polícia Civil, Polícia Militar, Ministé-

rio Público, Sistema Judiciário e Sistema Penitenciário para
a investigação da atuação dessas organizações criminosas.

»»Pautar uma política de segurança cuja atuação policial

se direcione para essas organizações criminosas a partir
de uma abordagem investigativa, com ênfase no trabalho
de inteligência e utilização reduzida das estratégias de
confronto armado.

»»Adoção das recomendações e medidas propostas pela
Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sobre as milícias, de 2008.

»»Fortalecimento, com ampliação de recursos humanos e

orçamentários, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO) da
Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial no Combate
ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público
para maior atuação no combate às milícias.
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Letalidade
policial
No estado do Rio de Janeiro, operações policiais com frequência resultam em mortes, e os homicídios decorrentes
de intervenção policial correspondem a uma porcentagem
significativa do total de homicídios.
O número de homicídios decorrentes de intervenção policial
chegou ao seu ápice no estado do Rio de Janeiro em 2007,
quando 1.330 pessoas foram mortas por policiais em serviço.
Apesar deste número ter diminuído sucessivamente entre os
anos de 2008 a 2013, desde 2014 houve uma reversão nesta
tendência e os números de homicídios pela polícia voltaram
a subir drasticamente. Em 2017, foram 1127 homicídios decorrentes de intervenção policial no estado do Rio de Janeiro,
de acordo com dados do ISP.
A alta letalidade da polícia é resultado de uma política de
segurança pública voltada para o confronto e baseada em um
modelo de guerra, neste caso de guerra às drogas. Este modelo se traduz, na prática, em operações e incursões policiais
altamente militarizadas e armadas em favelas e periferias e
que resultam em inúmeras violações de direitos humanos. Mas
é importante destacar que os policiais não apertam o gatilho
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sozinhos. As políticas do estado direcionam a polícia para o
confronto, o sistema de justiça criminal legitima a letalidade
da polícia e uma parcela significativa da sociedade apoia tudo
isso. No entanto, é importante destacar que uma polícia violenta não só não reduz a criminalidade como alimenta a espiral
de violência no estado.
Apesar dos policiais alegarem que matam em legítima defesa, diversas pesquisas já demonstraram que a prática de
execuções extrajudiciais e o uso desnecessário da força letal
pela polícia são frequentes. Toda morte decorrente de uma
intervenção policial deve ser investigada como um homicídio,
pois só uma investigação minuciosa do caso pode determinar
se o policial agiu de forma legítima ou não. No entanto, a esmagadora maioria dos homicídios decorrentes de intervenção
policial não são investigados. Esse padrão de não investigação
ou responsabilização dos homicídios praticados pela polícia
alimentam o ciclo de violência policial, pois o policial age
ilegalmente com a certeza da impunidade.
Medidas para reduzir a letalidade policial e acabar com as
execuções extrajudiciais são um elemento fundamental de
uma política de segurança pública que tenha como cerne a
proteção da vida e a redução dos homicídios.
Recomendações:

»»A Divisão de Homicídios deve ser a responsável pela

investigação de todos os homicídios decorrentes de intervenção policial, sem que haja a alteração do título da
ocorrência para “homicídio doloso”. Para isso, a Divisão
de Homicídios deve ter os recursos (humanos e financeiros) necessários para incorporar esta responsabilidade.

»»É importante que dados produzidos pelo ISP, no que diz

respeito às mortes provocadas por policiais em serviço,
discriminem aquelas de autoria de unidades especializadas da Polícia Militar, como o BOPE e o CHOQUE, e
também aquelas provocadas pela Polícia Civil, sem que
essas sejam computadas apenas como decorrentes da
atuação dos batalhões de área.
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»»Retomada e ampliação do Programa de Controle do Uso

da Força, que chegou a ser implementado pontualmente
pela PMERJ em 2015.

»»Adoção da terminologia “homicídios decorrentes de
intervenção policial” nos registros de ocorrência.

»»Cumprimento da Lei estadual nº 5588, de 7 de dezembro
de 2009, que determina a instalação de câmeras embarcadas em todas as viaturas policiais.

»»Adoção do Índice de Aptidão para o Uso da Força Policial
(IAUF), elaborado pelo LAV/UERJ.

»»Aprovação do Projeto de Lei Estadual nº 182/2015, que

regula as ações a serem adotadas pela força pública em
casos de homicídios decorrentes de intervenção policial.

»»Aprovação e publicação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro sobre os homicídios decorrentes de intervenção
policial cometidos no estado.

»»O Ministério Público do Rio de Janeiro deve fortalecer o

Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública
(GAESP), para que este atue no controle externo da atividade policial e nas investigações e processamento penal
dos homicídios pela polícia com maior eficácia e escala.

»»Revisão da Súmula 70 do TJ/RJ, que subverte o artigo 155

do Código de Processo Penal e autoriza a condenação
criminal com base exclusivamente em depoimentos de
autoridades policiais e seus agentes, ou seja, mesmo que
constituam único meio de prova.

»»Implementação integral da decisão da Corte Interameri-

cana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília
vs Brasil, proferida em maio de 2017.
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O trabalho investigativo
e a atuação da Divisão
de Homicídios
A investigação e resolução de homicídios é uma peça fundamental da política de segurança pública. A resolução de um
homicídio não é uma questão de prover justiça para a família
da vítima, embora isso seja um direito fundamental. Mas, acima de tudo, a investigação dos homicídios é o que permite
conhecer as dinâmicas mais profundas que resultam em altos
índices de violência letal. Sem conhecer essas dinâmicas,
dificilmente se desenvolverão políticas públicas adequadas
para reduzir a violência letal no estado.
Tendo em vista a magnitude da incidência dos homicídios
no estado do Rio de Janeiro, é indispensável que se reforce a
importância da existência de uma Divisão de Homicídios. Nos
últimos anos, esse setor especializado da PCERJ promoveu
aperfeiçoamentos importantes no trabalho investigativo desse
tipo de crime, com aumento da caracterização da autoria e
redução do tempo de chegada à cena do crime. São, entretanto, muitos os desafios para a consolidação do trabalho das
Delegacias de Homicídios e da ampliação de seu modelo de
investigação para todo o estado.
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»»O trabalho das Delegacias de Homicídios deve priorizar

a elucidação dos crimes com perfis mais recorrentes e
ocorridos em áreas de maior incidência no estado.

»»Autonomia da perícia técnica no bojo da aprovação da
PEC 117/15.

»»Reforço da atuação das ouvidorias de polícia com enfoque

na realização do trabalho de investigação e elucidação
dos homicídios.

» »Fortalecimento e ampliação do modelo de investigação

da Delegacia de Homicídios da Capital, que conta com
equipes compostas por delegados, investigadores,
peritos criminais e legistas que se deslocam a todas
as cenas de crime.

»»Construção de um banco de dados balístico, fundamental

para que se avance na investigação dos homicídios causados por armas de fogo.

»»Investimento nos recursos materiais e humanos da polícia
técnico-científica.
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Controle de armas
e munições
As armas de fogo são um vetor importante da violência letal
no Brasil9 e no Rio de Janeiro. É sua difusão que possibilita
que atividades criminosas, como o tráfico de drogas, se convertam também em organizações violentas e territorializadas.
O controle de armas e munições é, assim, uma dimensão
incontornável para quaisquer ações que pretendam reduzir
homicídios no Brasil.

»»Apoio à manutenção do Estatuto do Desarmamento (Lei

10826/2003), tendo em vista a constante e intensa mobilização no Congresso Nacional para sua revogação.

» »Aprovação do PL 2.966/17, de autoria dos deputados

Carlos Minc, Luiz Martins, Martha Rocha, Zaqueu Teixeira e Bruno Dauari, que institui a Política Estadual de
Controle de Armas de Fogo, suas Peças e Componentes,
e de Munições.

9. Ver CERQUEIRA, D. (2014), Causas e consequências do crime no Brasil. Rio de Janeiro,
BNDES.
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»»Aperfeiçoamento dos programas de formação e controle
do uso de armamentos por parte dos profissionais de
segurança pública.

»»Apoio a programa e campanhas de incentivo à redução
da circulação de armas de fogo e entrega voluntária.

»»Fortalecimento dos mecanismos de controle das reservas
de material bélico das forças de segurança pública.

»»Estímulo para a consolidação de uma cultura entre os

profissionais de segurança pública, para que não portem
armamento fora de serviço.

»»Maior controle e transparência das ações policiais de
apreensão de armas e munições.
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Violência Letal e Política
na Baixada Fluminense
No contexto que precedeu as eleições municipais de 2016,
ocorreram, na Baixada Fluminense, 12 assassinatos de candidatos ou pré-candidatos ao poder legislativo. Esse fenômeno
indica que a violência letal na região possui forte articulação
com as dinâmicas políticas locais, sobretudo no que diz respeito à atuação das milícias e dos grupos de extermínio. Dar
ênfase aos processos que vinculam os crimes eleitorais com
os homicídios nos municípios é uma frente importante de intervenção, tendo em vista que, ao que tudo indica, apontaria
para aspectos de longa duração que engendram o contexto
da letalidade violenta. Acreditamos que o contexto da Baixada
Fluminense é central para a compreensão de vetores causais
dos homicídios que começam a se tornar presentes em outras
regiões do Rio de Janeiro para além da Capital, atingindo,
nessa dinâmica, o interior do estado.

»»Criação de uma CPI na ALERJ para investigação da arti-

culação entre os crimes eleitorais na Baixada e a atuação
das milícias e grupos de extermínio.
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»»Estímulo a uma frente especializada de investigação de
mortes associadas a crimes eleitorais na Divisão de Homicídios da PCERJ, em que haja uma articulação entre
essa divisão, a DRACO e o GAECO.

» »Intensificação das ações fiscalizadoras do Ministério

Público, Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal
Regional Eleitoral.

»»Fortalecimento da independência das ouvidorias de polícia em relação ao poder executivo estadual.
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Rumos do policiamento
de proximidade
Um dos efeitos mais notórios das Unidades de Polícia Pacificadora, logo a seguir de suas implementações, foi a queda
brusca de disparos de armas de fogo e, consequentemente,
de homicídios. Apesar de todas as contradições que atravessam essa experiência de policiamento, foi possível perceber que alterações nas práticas de policiamento podem
produzir efeitos de curto prazo nos índices de homicídios.
As UPPs trouxeram para a PMERJ o enfoque no modelo de
polícia de proximidade como uma possibilidade de reversão das práticas policiais orientadas para o combate, que
se sustentam na recorrência do abuso e da imperícia do
uso da força. Atualmente, essas unidades saíram do foco de
atenção do poder público estadual, bem como da opinião
pública, com a tendência de se assemelharem cada vez
mais com as práticas policiais tradicionais e desalinhadas
com as prerrogativas do trabalho policial em contextos de
democracia. É importante, portanto, que haja um enfoque
no policiamento de proximidade como elemento estruturante do trabalho policial da PMERJ.

»»O padrão de policiamento empregado na 1ª Companhia

Integrada de Polícia de Proximidade - CIPP deve servir
de parâmetro para a implantação de outras CIPPs que
tragam policiamento de proximidade para o centro das
práticas dos Batalhões convencionais.
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» »As práticas de policiamento de proximidade necessi-

tam de ferramentas diferenciadas de monitoramento e
produção de informações próximas àquelas utilizadas
no modelo de policiamento orientado para a solução
de problemas.

»»Aperfeiçoamento dos processos de formação policial que

se contraponham à reprodução de um ethos guerreiro e
distante dos parâmetros do trabalho policial em contextos
democráticos. Essas ações de formação devem levar em
consideração a dimensão prática, com estudos de caso
e reflexão coletiva sobre o cotidiano do trabalho policial.
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Gestões públicas
municipais e a prevenção
da violência letal
Há quase duas décadas se discute a necessidade de que
os municípios encampem a agenda de prevenção da violência. Os municípios operam um conjunto de políticas que
possuem potencial para a prevenção e a redução das violências. Quando pensamos em outros atores públicos, para
além das polícias estaduais, cujas ações podem produzir
efeitos para a contenção de dinâmicas violentas, muitos deles se encontram na esfera municipal de administração. Ao
demandarmos, portanto, protagonismo dos municípios no
campo da segurança pública, numa perspectiva preventiva,
apostamos que a consolidação da experiência democrática
no nível local pode ser uma via importante para superar o
problema dos homicídios no Brasil.

»»Os municípios devem encampar a agenda da prevenção

da violência como uma das prioridades de suas gestões.

» »Ampliação e qualificação das instâncias municipais
nos espaços de participação e gestão integrada da
segurança pública.
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»»Construção de diagnósticos sobre a violência nos muni-

cípios e elaboração de planos de prevenção da violência.

» »Ativação e fortalecimento dos Gabinetes de Gestão

Integrada Municipal e de centrais municipais de videomonitoramento.

»»Criação de ações integradas entre as secretarias de

assistência social, de direitos humanos, de educação, de
saúde, cultura, juventude, esporte e lazer que tratem da
garantia de direitos e da promoção de oportunidades nos
territórios prioritários identificados.

»»Implantação e modernização das guardas municipais,
promovendo atuação em defesa da vida da população.

»»Foco orçamentário dos municípios no tema da prevenção
da violência letal, com enfoque prioritário nos jovens negros moradores de periferias e pautado em diagnósticos
prévios e no planejamento.

»»Ampliação e qualificação de quadros funcionais de car-

reira especializados na prevenção da violência letal no
nível municipal, com enfoque prioritário nos jovens negros
moradores de periferias.

»»Rejeição às propostas de incorporação do uso de armamento letal pelas guardas municipais.

»»Implantação de Programa especializado de atendimento

psicossocial a familiares de vitimas letais decorrentes da
atuação do estado ou de grupos armados ilegais.
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