As informações acostadas a esta petição demonstram que a restrição da
atuação policial fortalece as estratégias de expansão das organizações criminosas,
colocando a vida dos moradores em risco, com a ocorrência de disputas entre
narcotraficantes de facções rivais, assim como permitindo o livre trânsito de
milicianos armados dentro das comunidades.

Ademais, os dados trazidos no documento anexo demonstram que a
redução dos índices de criminalidade vem ocorrendo mês a mês desde 2018, tendo
se intensificado em 2019, não sendo decorrência única das restrições impostas pela
pandemia do Covid 19, data apenas de março de 2020, muito menos da liminar ora
em apreciação.

Finalmente, importante trazer aqui voto do trecho do Ministro
Alexandre de Moraes, proferido no julgamento do presente Referendum, o qual
aponta justamente o efeito reverso do pretendido com a presente ação, com a
permanência da liminar:

“ A ausência de atuação policial durante determinado período indeterminado
gerará riscos à segurança pública de toda a sociedade do Rio de Janeiro, com
consequências imprevisíveis. Periculum in mora inverso. (...) Em face do pedido
genérico de “suspensão das atividades policias”, o cenário estabelecido não se
revela apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentindo de
interromper a regular execução de serviço público essencial de responsabilidade
do Poder Executivo, uma vez que, ‘não se inclui, ordinariamente, no âmbito das
funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta SUPREMA CORTE, em
especial, a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (...)”

Em face do exposto, reitera-se os termos do Agravo Interno interposto
nos presentes autos, postulando-se não seja referendada a liminar concedida, e que
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seja integralmente desprovida a medida cautelar originária, cujo julgamento será
retomado em 07.08.2020, também em Plenário Virtual.
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EXMO. SR. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Cumprimentando-o,

cordialmente,

seguem

novas

considerações

da

Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), da Secretaria de
Estado de Polícia Civil (SEPOL), acerca dos impactos da medida cautelar na ADPF 635
nas atividades de Polícia Judiciária e na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro,
após praticamente 60 dias de vigência do referido decisum.

1.

A DECISÃO NA ADPF 635

Segue abaixo a decisão do Exmo. Ministro do STF, Edson Fachin, na ADPF
635:

´...Ante o exposto, defiro a medida cautelar incidental pleiteada,
ad referedum do Tribunal, para determinar: (i) que, sob pena
de responsabilização civil e criminal, não se realizem
operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante
a epidemia do COVID-19, salvo em hipóteses absolutamente
excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por
escrito pela autoridade competente, com a comunicação
imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro –
responsável pelo controle externo da atividade policial; e (ii)
que, nos casos extraordinários de realização dessas operações
durante a pandemia, sejam adotados cuidados excepcionais,
devidamente identificados por escrito pela autoridade
competente, para não colocar em risco ainda maior população,
a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de
atividades de ajuda humanitária.´
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2. A PETIÇÃO DE 31/07/2020 DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB, DEFENSORIA PÚBLICA E DEMAIS AMICI
CURIAE

Em 31/07/2020 os autores da ADPF 635 protocolizaram novo documento o
qual, em apertada síntese, traz duas informações, de acordo com seus subscritores:

I.

“Dos efeitos altamente positivos da Medida Cautelar Incidental: a
expressiva redução da letalidade policial, de feridos, de tiroteios e da
vitimização policial; bem como a ausência de elevação dos
indicadores criminais.”

II.

“Da correlação entre operações policiais e letalidade policial e da
ausência de correlação entre aumento da letalidade policial e
redução de indicadores criminais: amplo apoio da comunidade
acadêmica e científica ao maior controle das ações policiais.”

2.1. A FALSA ALEGAÇÃO DA “REDUÇÃO DA LETALIDADE
POLICIAL E A AUSÊNCIA DE ELEVAÇÃO DOS INDICADORES
CRIMINAIS”

Em seu petitório, os autores da ADPF procuram demonstrar que com a
liminar na ADPF 635:
“(...)houve redução expressiva de tiroteios, de pessoas feridas e
também diminuição da vitimização policial. Ademais, não houve
impacto negativo nos indicadores criminais, pelo contrário. Tais
assertivas estão amparadas por dados oficiais e análises de
pesquisadores e pareceres de professores que se seguem, tudo a
evidenciar a ineficácia das incursões policiais como forma de
redução da criminalidade, a par do seu padrão sistemático de
violação de direitos humanos em detrimento a grupos sociais
historicamente discriminados, a reproduzir práticas de racismo
institucional e estrutural.”
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No concernente à letalidade policial os impactos são
extremamente significativos. De acordo com relatório analítico
do período de 1 mês de vigência da medida cautelar –de 5 de
junho a 5 de julho– (doc. 02) produzido pelo Grupo de Estudos
dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense
(GENI/UFF) e pelo Datalab Fogo Cruzado–RJ, houve uma
redução no patamar de 73% (setenta e três por cento). Esse
dado é compatível com a diminuição da quantidade de
operações policiais em favelas (-78%), de feridos em operações
policiais (-50%) e de tiroteios no entorno de unidades de saúde
(-82%).
Os autores da ADPF 635 alegam tortuosamente que a polícia executa
operações “ineficazes para queda dos índices de criminalidade”, num modelo de guerra,
em total beligerância, sem planejamento e em desrespeito à legislação pátria,
internacional e às próprias normas internas da corporação (quanto a essas, em especial à
Portaria PCERJ n. 832 de 02/01/2018, no tocante à necessidade de planejamento prévio,
considerando a localização, funcionamento, horário de maior fluxo de pessoas de escolas,
creches, hospitais e não baseamento de equipamentos e equipes policiais junto ou
próximo a esses estabelecimentos).

Tal alegação demonstra um total desconhecimento do que é uma
operação policial, para dizer o mínimo.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro observa, no planejamento e
execução de suas ações operacionais, desde os preceitos insculpidos em nossa
Constituição Federal até a mais transitória norma administrativa que trate de redução da
letalidade nas ações policiais.
Pelo motivo mais simples de todos: a Polícia Judiciária, com sua atribuição
constitucional de apuração das infrações penais, é garantidora originária dos direitos
fundamentais, uma vez que sua atividade essencial e permanente nada mais é do que a
reprimenda às violações mais graves a estes direitos.
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Todas as operações policiais (exceção às emergenciais) possuem três fases
distintas bem definidas: a primeira é a fase de PLANEJAMENTO, que envolve juntada
de mandados judiciais, coleta de informações sobre o (s) alvo (s) e o local de execução
da operação, análise de dados, elaboração do plano operacional, aprovação do plano
operacional e respectiva apresentação no dia da operação (briefing); a segunda fase é a
EXECUÇÃO da operação em si, que se inicia com o deslocamento das equipes policiais
até o local da operação, engloba todo o seu transcorrer e finaliza com a formalização de
prisões e apreensões, caso ocorram, e com o encerramento das atividades policiais
pertinentes; a terceira fase é a fase de AVALIAÇÃO de resultados e procedimentos
(debriefing), o que não é um processo informal, pois há elaboração de relatório, de acordo
com a Portaria 832/2018, e que se perfaz também com acompanhamento do Parquet e do
Judiciário, através do exame dos autos de inquérito ou de prisão oriundos da operação,
sendo que as primeira e terceira fases contam com a participação direta do Ministério
Público e do Poder Judiciário, através de manifestação e expedição de mandados, exame
de autos, etc.

Sendo assim, necessário asseverar que todos os documentos que dão lastro e
que resultam de uma operação policial estão sujeitos a exame dos órgãos de controle
interno (Corregedorias e afins) e de controle externo (Ministério Público e Poder
Judiciário), que agem com ou sem iniciativa de possível ofendido, verificando a
legalidade e legitimidade através de audiências de custódia, oitivas, exames de autos etc.

Tais órgãos e instituições de controle são atores importantíssimos em todo
esse processo e, se verificassem esta quantidade de desrespeitos, ilegalidades e
brutalidades que alguns setores querem incutir como reais e corriqueiros em operações
policiais, não seria o caso de necessidade de aperfeiçoamento, mas sim de supressão total
da atividade policial, já que a democracia brasileira não existiria de fato e as instituições,
principalmente as de controle, seriam falaciosas.
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Não se deve atribuir a quaisquer pessoas ou instituições acusação ou
“condenação”, senão ao término de devido e regular processo apuratório.

Apressada, açodada e maldosamente, para dizer o mínimo, os autores da
ADPF 635, atendendo aos seus modelos de orientação ideológica e de negócios, colocam
sob a responsabilidade de ações policiais o óbito de pessoas sem a conclusão das
investigações.

Tal situação, em nosso entendimento, é muito mais grave quando parte de
integrante de órgão estatal (Defensoria Pública), que cobra atendimento às leis por parte
da força policial e não as cumpre quando acusa levianamente.

É um contrassenso que servidor público com necessidade de formação
jurídica para exercer o seu mister e integrante de instituição pública concebida para
defesa de direitos, acuse outros agentes públicos de crimes gravíssimos, sem que
sequer se conclua, ao menos, a primeira fase da persecução criminal.

Não apresentam os agentes públicos policiais como suspeitos, mas sim
como autores, e as ultraviolentas narcoquadrilhas, parte ex adversa nos alegados
confrontos, simplesmente desaparecem do cenário, instalando-se sobre elas um
silêncio tumular.
A alegação da diminuição do número de “letalidade policial”, por conta
da proibição de operações policiais, não pode ser apresentada como um simples fator
de “preservação de vidas”.

Criminosos que eventualmente deixaram de morrer por conta da
proibição de operações, não são pessoas inocentes. Não se pode colocar num mesmo
contexto pessoas de fato inocentes e quem faz da vida instrumento para o
cometimento de crimes e para ceifar vidas de pessoas inocentes e de policiais.
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Para a totalidade dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, uma
ação policial operacional perfeita e ideal, traduz-se em diligências que culminam
com o cumprimento do objetivo sem qualquer necessidade de uso de força letal.
Em todos esses cenários, o desejado pelo policial civil é o cumprimento do
objetivo sem qualquer resistência violenta por parte dos criminosos eventualmente
instalados no local da ação.
Em 2019, foram contabilizadas 1.814 ocorrências de “auto de resistência”
(dados do ISP), registradas como “morte por intervenção de agente de estado”, quando,
na verdade, ocorreram 1.814 tentativas de homicídio, tendo como vítimas os policiais
civis e militares, os quais estariam mortos se não conseguissem neutralizar os seus
opositores.

O ponto importante aqui é deixar claro que é impossível analisar as causas
e circunstâncias da produção de um evento, no caso o confronto criminalidadePolícia, ignorando totalmente uma das duas partes em choque.
Destas 1.814 mortes ocorridas em 2019 – todas objeto de investigação em
inquérito policial presidido por Delegado de Polícia, sob o controle externo do MP e com
eventual arquivamento apenas por decisão judicial – apenas aquelas em que restou
apurada a violação de preceitos legais pelo agente policial, no uso de letalidade
desnecessária ou excessiva, deveriam ser imputadas ao Estado como falhas em sua
Política de Segurança Pública.
E não considerando todo qualquer óbito – em sua absoluta maioria provocado
pela resistência armada e criminosa da outra parte confrontante, deixando ao agente
policial o uso de letalidade proporcional como única opção em defesa da própria vida ou
a de terceiros.
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Com relação à malsinada acusação das operações policiais serem executadas
num modelo de guerra, em total beligerância, temos a asseverar que “beligerante”, em
pura definição semântica, é aquele que faz guerra.

Pergunta-se: quem é beligerante?
Aqueles que, à margem das leis, adquirem e utilizam armamento de
guerra para garantir a venda de estupefacientes ilegais para crianças, adolescentes
e adultos?
Para aliciar e engajar crianças e adolescentes?
Para consolidar domínio de territórios?
Para expandir domínio de territórios levando guerras sangrentas com a
execução fria e sádica de oponentes e de civis que lhes tragam qualquer
contratempo?
Para se deslocarem pelas comunidades e vias públicas do Estado em
espetaculosa conduta de patrulha e de comboio exibindo fuzis pelas janelas dos
veículos roubados?
Para, partindo de uma base operacional assentada em uma comunidade,
irradiar, como sicários, crimes graves de roubos, latrocínios, homicídios etc, por
toda extensão do Rio de Janeiro?
Para, mediante intimidação por armas de fogo, usar escolas, creches,
postos de saúde, como locais de homizio, pontos de narcotráfico e de guarda de bens
subtraídos?
Para, em ocasião de ações policiais, de forma organizada, em “ações de
defesa”, mediante entrincheiramento, lançar seu inesgotável suprimento de
munições nas forças estatais, com detonação de explosivos e disparos
descompromissados contra vidas inocentes e patrimônio alheio?

Deveras então, quem é beligerante?
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Basta uma consulta rápida às mídias sociais para se ver os milhares de vídeos
postados pelos narcotraficantes, com suas armas de guerra e atitudes desafiadoras, onde
se fica fácil concluir, com o mínimo de boa vontade, quem é que vive em estado de
beligerância e não respeita escolas, creches, postos de saúde, liberdade religiosa,
restrições à pandemia, inviolabilidade de domicílio, privacidade ou trabalho/sossego de
moradores.
2.1.2. A QUEDA DOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E OS “AUTOS
DE RESISTÊNCIA”.

Outra equivocada (para dizer o mínimo) alegação dos autores da ação é a
seguinte:
“(...) analisando a correlação de indicadores criminais e de
letalidade policial, conclui que “resultados não indicam que
maiores índices de letalidade policial em determinada área de
delegacia de polícia estejam acompanhados de quedas nos
crimes contra o patrimônio e contra a vida”, refutando
categoricamente a tese de que um padrão de patrulhamento
baseado em incursões seria efetivo para gerar reduções de
indicadores criminais.”
O quadro abaixo retrata a série histórica dos “autos de resistência”, nos anos
de 2015 a 2019:

ANO

NÚMERO DE

DIFERENÇA

DIFERENÇA

TAXA DE

MORTES

ABSOLUTA

PORCENTUAL

MORTES POR

PARA O ANO

PARA O ANO

100 MIL

ANTERIOR

ANTERIOR

HABITANTES

2015

645

61

10,4%

04

2016

925

280

43,4%

06

2017

1.127

202

21,8%

07

2018

1.534

407

36,1%

09

2019

1.814

280

18,3%
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Qualquer afirmação sobre segurança pública no Estado do Rio de
Janeiro, seja uma opinião ou tese de Doutorado, estará fadada ao fracasso se por
algum motivo quiser se afastar de certas premissas fáticas, reproduzidas a seguir,
tão óbvias que podem soar como ironia:
- Qualquer letalidade advinda de qualquer confronto verificado em ação
policial operacional tem sua causa primária na resistência armada e violenta oposta
pelos criminosos, os quais decidem usar de violência quando deveriam se render ou
fugir.
- Não existe direito legítimo do criminoso de resistir com violência à sua
prisão ou direito a impedir com violência qualquer ação policial em qualquer local.
Qualquer análise sobre a letalidade provocada por ações policiais, por mais
oportuna e necessária que seja – e é – nunca pode se iniciar sem passar pelas as
obviedades reproduzidas acima, sob pena de produzir conclusões generalistas e sem
sentido, como as que foram alegadas pelos autores da ADPF 635, infelizmente.
Isto posto, qualquer conclusão sobre a relação entre os índices criminais
e a letalidade nas ações operacionais, ou qualquer outro fator, depende de uma
análise por período de tempo maior do que alguns meses do corrente ano, ainda mais
sob circunstâncias tão peculiares como as atuais (PANDEMIA COVID-19).
Nesse sentido, necessário se faz contextualizar brevemente a Segurança
Pública no Estado do Rio de Janeiro, para melhor compreensão.
A instalação das Unidades de Polícia Pacificadora, em 2008, possibilitou o
patrulhamento permanente das comunidades pela Polícia Militar, fazendo com que o
tráfico de drogas passasse a ser feito de forma mais discreta, dissimulada. Os traficantes
não mais ostentavam as suas armas de fogo em plena luz do dia e não mais carregavam
grande quantidade de drogas. Nesse novo cenário, a droga era escondida próximo aos
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pontos de venda e o contato com o entorpecente somente ocorria no exato momento da
comercialização.

Tal fato causou um enorme desconforto e insatisfação às organizações
criminosas, na medida em que o patrulhamento diário da região impôs grande dificuldade
para que a atividade ilegal desenvolvida (tráfico de drogas) se mantivesse em
funcionamento, refletindo na diminuição do volume da venda de drogas no varejo e, por
consequência, do lucro, provocando violenta reação armada determinada pelas lideranças
das facções.

O fenômeno UPP fez com que os líderes locais buscassem novos redutos de
atuação, sem perder o contato com a sua área de origem.
Foi criada uma “nova geração” de traficantes, com a cooptação de menores
de 18 anos e de indivíduos sem qualquer anotação criminal, o que dificultava
sobremaneira a prisão dessas pessoas.
Em poucos anos, o tráfico de drogas, como uma verdadeira “metástase”,
se espalhou por todas as regiões do Estado onde, até então, apenas havia os conhecidos
“esticas”, ou seja, aqueles pequenos traficantes que buscavam drogas nos grandes
complexos de favelas da Capital, para revendê-las nas regiões Metropolitana (Baixada
Fluminense, Niterói e São Gonçalo), dos Lagos, Serrana, Costa Verde, Sul Fluminense e
Norte do Estado. Ditas regiões se tornaram verdadeiros bunkers das facções criminosas,
o que ocasionou a instalação de barricadas, expulsão de moradores de suas residências e
disputa territorial entre quadrilhas rivais.

Levantamento da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) mapeou 1.413
favelas com atuação do crime organizado.

Rua da Relação, nº 42 / 12º andar - Rio de Janeiro / RJ - CEP-20231-110
Tel: (21) 2509-7202 / (21) 2332-9920

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEPOL)
Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO)

O Comando Vermelho age em 828 regiões (59%); o Terceiro Comando
Puro em 238 (17%); os Amigos Dos Amigos em 69 (5%); e a Milícia em 278 (19%)
áreas.

Percebe-se que o narcotráfico domina 81% das favelas do Estado do Rio
de Janeiro, enquanto as milícias, 19% desses territórios.

Gráfico 01:

Total de localidades influenciadas por Grupos Criminosos no
Estado do Rio de Janeiro
828

278

238
69

Comando Vermelho

Milícia

Terceiro Comando
Puro

Amigos dos Amigos

Fonte: SSINTE/SEPOL

Investigações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro revelam um grande
número de indiciados que atuam nessas localidades.
Por outro lado, nem sempre é possível indiciar todos aqueles que são
investigados nos inquéritos policiais. Sabe-se que determinado investigado tem intensa
participação no tráfico de drogas de determinada região, mas o conjunto probatório
arrecadado em relação a ele não é suficiente para levá-lo à Justiça.
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Também há os anônimos do crime, que figuram nas investigações sem que
seja possível chegar à sua identificação civil.

Por todos esses fatores e, com base na experiência policial, chega-se ao
número médio de 40 criminosos atuando no tráfico de drogas e milícia de cada favela
(1.413 mapeadas), utilizando arma de fogo, seja fuzil ou pistola, geralmente portando
ambos.

É dizer: na área urbana do Estado do Rio de Janeiro circulam, ao menos,
56.520 indivíduos portando fuzis e pistolas.

Tais fatores resultaram na explosão da criminalidade a partir de 2013,
que vai até o início de 2018, quando a Segurança Pública do Rio de Janeiro chega ao
“fundo do poço”, ocasião em que foi decretada a intervenção federal, que deu início
à retomada do que efetivamente dá resultado, no que tange à queda dos índices de
criminalidade: O COMBATE FRONTAL AO CRIME ORGANIZADO, que foi
incrementado e recrudescido em 2019 como política do novo governo eleito, que
extinguiu a Secretaria de Segurança e criou as Secretarias de Polícia Civil e de
Polícia Militar, dando total autonomia às Forças Policiais, o que é traduzido na
constante diminuição dos índices de criminalidade, que hoje chegaram a patamares
históricos.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o Rio de
Janeiro possui o menor número de homicídios desde 1991, início da série histórica;
o menor número de roubos de veículos desde 1998; o menor número de roubo de
cargas desde 2003; e o maior número de armas apreendidas (fuzis) desde o início da
série histórica, em 2007, resultados que foram obtidos com o combate frontal

às organizações criminosas.
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Fonte: ISP
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Dados do ISP:
Total de Roubos: redução de 13,9% em 2019 comparado a 2018
Roubos de carga: redução de 18,8% em 2019 comparado a 2018
Roubos de veículo: redução de 23,7% em 2019 comparado a 2018
Crimes violentos: redução de 19,6% em 2019 comparado a 2018
(homicídios, latrocínios e lesão seguida de morte)

Ao contrário de todo o exposto até aqui, os autores da ADPF, sem qualquer
outro dado de ordem técnica, apenas afirmam que “o aumento de operações policiais não
é acompanhado da diminuição de ocorrências criminais”, o que é uma grande falácia.
“De mais a mais, relevante assinalar que não houve incremento
dos indicadores criminais no período de vigência da suspensão
das operações policiais em comunidades. Conforme indica o
precitado relatório analítico do GENI/UFF, as operações não
são eficientes em reduzir a ocorrência de crimes e, pelo
contrário, parecem contribuir para o seu incremento. Os dados
apresentados apontam que o aumento de operações policiais
não é acompanhado da diminuição das ocorrências criminais,
mas sim o seu inverso: um maior número de operações policiais
parece associar-se a um aumento dos crimes contra a vida e não
impactar na redução dos crimes contra o patrimônio. Ainda que
nos pareça inquestionável que a preservação da vida seja o
principal e inegociável valor de qualquer política de segurança
pública, é importante reafirmar que a postura de justificar a
produção de mortes sob uma suposta efetividade no controle da
criminalidade violenta não é corroborada por uma análise
assentada em dados.”

Explico tecnicamente.
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Fator contributivo da queda desses índices de criminalidade, além do
impecável trabalho realizado pela Polícia Militar, foi a iniciativa da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro de reformular inteiramente sua gestão operacional latu sensu,
basicamente estabelecendo medidas de análise e de desenvolvimento de duas principais
atividades-fim: a produtividade investigativa (autorias elucidadas) e a produtividade
operacional (prisões-captura de indiciados que tiveram mandados de prisão
expedidos pela Justiça ou prisões em flagrante realizadas no bojo de uma operação
policial), notadamente em investigações relacionadas aos crimes de homicídios
dolosos, roubos de veículos e roubos de cargas, que tem relação direta com a
atividade do crime organizado no Rio de Janeiro (vide item 2.1.3 seguinte).
Tal processo teve início ainda no início de 2017, resultando em aumento
progressivo significativo na produtividade de investigações concluídas e prisõescaptura realizadas por meio de operações policiais para cumprimento de mandados
de prisão oriundos de tais investigações.
O atingimento desses números históricos somente foi possível através das
investigações e das atividades de inteligência realizadas, somados ao conhecimento
do local de atuação e homizio das organizações criminosas (1.413 comunidades);
onde elas estabelecem suas conexões, estratégias, planejamento e plataforma para
execução de crimes (homicídios dolosos, roubos de veículos e roubos de cargas),
locais de guarda de armas e munições de guerra. Somente a união de tais fatores investigação + inteligência + atividade de campo para prisões e apreensões
(operações nas 1.413 favelas), possibilitou a prisão dos seus integrantes, a apreensão
dos instrumentos de crime e a consequente diminuição dos índices de criminalidade,
cujo impacto causado pelo crime organizado resta sobejamente demonstrado no
tópico abaixo.
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2.1.3. O IMPACTO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUANTES NAS
1.413 FAVELAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NOS ÍNDICES DE
CRIMINALIDADE (HOMICÍDIOS DOLOSOS, ROUBOS DE CARGAS E
ROUBOS DE VEÍCULOS)
Para demonstração do impacto das organizações criminosas nos índices de
criminalidade no Estado do Rio de Janeiro, foram analisados os índices de homicídios
dolosos, de roubos de veículos e de roubos de cargas nas Regiões Integradas de Segurança
Pública (RISP) da área metropolitana (RISP 1, 2, 3 e 4).
Os dados abaixo, analisados conjuntamente com os do Instituto de Segurança
Pública – ISP, foram fornecidos pelas delegacias especializadas da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas – DRFC; Delegacia
de Roubos e Furtos de Automóveis – DRFA e Divisão de Homicídios – Delegacia de
Homicídios da Capital – DHC, da Baixada Fluminense - DHBF e de Niterói, São Gonçalo
e Itaboraí - DHNSGI) e demonstram sobejamente a participação do crime organizado
atuante em comunidades em mais da metade dos crimes de roubo de veículos, roubo
de cargas e homicídios dolosos.

2.1.3.1.

HOMICÍDIO DOLOSO

RISP 1 Capital (Zona Sul, Centro e parte da Zona Norte) e RISP 2 Capital (Zona
Oeste e parte da Zona Norte)

Em relação aos homicídios ocorridos nas RISP (Região Integrada de
Segurança Pública) 1 e 2, percebe-se que aqueles relacionados ao crime organizado,
na maioria dos períodos analisados, ultrapassam 50%.

Rua da Relação, nº 42 / 12º andar - Rio de Janeiro / RJ - CEP-20231-110
Tel: (21) 2509-7202 / (21) 2332-9920

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEPOL)
Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO)

RISP 3 – Baixada Fluminense
Em relação aos homicídios ocorridos na RISP 3, foram analisados aqueles
ocorridos entre os anos de 2016 até o primeiro semestre de 2020. Percebe-se que as
ocorrências relacionadas ao crime organizado (tráfico de drogas e milícia), de acordo
com o período analisado, aparecem como maioria (mais de 50%) em quase todos os
semestres.
Cabe salientar que a área de atuação das organizações criminosas ultrapassa
os limites da favela, tendo em vista que é comum a desova de corpos em seu entorno, a
fim de evitar a entrada da polícia na região dominada por traficantes e milicianos.

RISP 4 – Niterói, São Gonçalo e Maricá e Itaboraí
Em relação aos homicídios ocorridos na RISP 4, foram analisados aqueles
cometidos em Niterói, São Gonçalo Maricá e Itaboraí, que são os locais de atribuição da
Delegacia de Homicídios de Niterói / São Gonçalo (DHNSG). A análise foi do ano de
2016 até o primeiro semestre de 2020. Percebe-se que as ocorrências relacionadas ao
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crime organizado (tráfico de drogas e milícia), de acordo com o período analisado,
aparecem como maioria (mais de 50%) em quase todos os semestres.
Cabe salientar que a área de atuação das organizações criminosas ultrapassa
os limites da favela, tendo em vista que é comum a desova de corpos em seu entorno, a
fim de evitar a entrada da polícia na região dominada por traficantes e milicianos.

2.1.3.2.

ROUBO DE VEÍCULOS

A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), forneceu estudo
acerca dos roubos de veículos nas RISP 1, 2, 3 e 4 e, em síntese, chegou à seguinte
conclusão:
“A mancha criminal do roubo de veículos está intimamente ligada ao
tráfico de drogas, pois a estrutura de organização criminosa usada
comumente por traficantes cria habilidades para que os mesmos
fomentem outros crimes, criando uma forma de ‘delitos tentáculos’.
Assim funciona hoje nas estruturas das grandes facções criminosas no
Rio de Janeiro. Na própria estrutura hierárquica de uma
organização para fins de tráfico já tem a figura do ‘gerente do
roubo de carros’. Estes indivíduos são responsáveis pela tarefa
precípua de receber os veículos roubados e dar destino a cada um
deles, nos vários nichos que o automóvel faz parte, desde os
desmanches, clonagens e devolução com pagamento de resgate,
assim todo negócio feito gera uma renda, e que uma parte é paga
diretamente a uma caixinha do tráfico local.”

Segue abaixo tabela com o percentual de veículos roubados entre os anos de
2016 e o primeiro semestre de 2020, que tiveram a participação de organizações
criminosa de traficantes:
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2.1.3.3.

ROUBO DE CARGAS

A Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), forneceu estudo acerca
dos roubos de cargas nas RISP 1, 2, 3 e 4 e, em síntese, chegou à seguinte conclusão:
“O Rio de Janeiro sofreu crescente aumento de roubos de cargas nos
últimos anos em decorrência de traficantes de drogas terem identificado
que a carga roubada tem lucro imediato, visto que são repassadas a
pequenos comerciantes de áreas dentro ou próximas às favelas. Tais
receptadores aquiescem nesta prática de forma reiterada por se
beneficiar do lucro fácil e por temer represálias, dificultando tanto a
recuperação da mesma como a identificação dos orquestradores dos
roubos.
“Paralelo a isto, moradores das áreas de transbordo, beirando 60%
em áreas de favela, são incentivados a ficar com parte da carga como
“política de Hobin Hood” praticada pelo chefe do tráfico que assim
mantém os “contratos de lealdade” com a comunidade.”

O critério de análise da DRFC é o do local de transbordo da carga. O
percentual citado leva em consideração o relato das vítimas no momento da confecção do
registro de ocorrência na delegacia.
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PERCENTUAL DE TRANSBORDO EM ÁREAS SOB O DOMÍNIO DE
TRAFICANTES DE DROGAS:
REGIÃO/ANO

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

2020/-

CAPITAL

66%

65%

63%

79%

76%

62%

62%

65%

57%

BAIXADA

62%

61%

71%

68%

79%

67%

74%

64%

62%

NITERÓI/S.
GONÇALO

65%

52%

66%

69%

72%

74%

57%

53%

51%

Como se pode ver, a redução dos índices de criminalidade já vem
ocorrendo mês a mês desde 2018 e se intensificaram em 2019, não se relacionando
absolutamente com as restrições impostas pela pandemia de Covid 19, as quais
datam apenas de março de 2020.
Não deve ser atribuído ao coronavírus o resultado de todo um trabalho de
gestão estruturado e em curso há mais de dois anos contínuos.
A Polícia Civil atesta que, ao contrário do que lhe foi atribuído de
maneira generalista, é a evolução da sua produtividade policial, estimulando um
ciclo virtuoso de mais investigações concluídas e gerando, através de operações
policiais, mais prisões realizadas de homicidas, roubadores e de integrantes de
organizações criminosas atuantes nas 1.413 favelas do Rio de Janeiro, sua principal
contribuição e uma das causas principais da redução dos índices de criminalidade
verificada de maneira contínua desde 2018.
Em relação à tentativa de desconstrução da relação entre letalidade policial e
índices de criminalidade, resta mais que evidenciado que apenas que as operações
policiais permanentes em territórios dominados pelas facções criminosas ligadas ao
tráfico e a milícia, impactam diretamente na redução dos índices de criminalidade.
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2.2. A FALSA AFIRMAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA VITIMIZAÇÃO
POLICIAL POR CONTA DA DECISÃO NA ADPF 635.

Mais uma afirmação que pode induzir a erro os Eminentes Ministros é a de
que a decisão na ADPF 635 reduziu a vitimização policial, conforme mencionado abaixo:
“Outro dado no referido relatório que merece atenção é a
diminuição da vitimização policial. Enquanto a série histórica
(2007-2019) aponta para a média de 2 agentes de segurança
mortos em operações policiais por mês, houve apenas 1 caso
durante a vigência da tutela cautelar incidental. Apesar do
número absoluto ser relativamente pequeno, ressalte-se que é
uma redução da ordem de 50%, ou seja, a vida de um policial foi
salva! Ademais, houve minoração de outros indicadores de
vitimização policial: o número de policiais mortos em tiroteios
caiu da média de 10 para 5, e o de feridos reduziu de 7 para 5 em
operações e de 20 para 4 em tiroteios2 .
Desde 2019, é expressiva a redução de mortes de policiais. Tal fato não
tem a menor relação com a redução de operações policiais, mas sim com a expressiva
queda dos índices de criminalidade, fruto do recrudescimento no combate às
organizações criminosas atuantes em comunidades.
Matéria veiculada pelo Jornal Extra em 09/09/2019 trouxe os seguintes dados:
Reportagem 01:
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https://extra.globo.com/casos-de-policia/numero-de-pms-mortos-no-rio-cai-estatisticacaminha-para-ser-menor-em-25-anos-23935638.html
“O Rio teve, em 2019, 36 policiais militares mortos, o que
representa uma média de quatro vítimas por mês. Caso a
estatística se mantenha, o total de PMs assassinados no estado
chegará a 48 no fim deste ano, o menor número desde 1994,
quando a soma de casos começou a ser feita pela corporação. A
redução se dá, também, em relação a 2018, quando 92 policiais
foram mortos — número que já havia apresentado expressiva
diminuição em relação a anos anteriores.
O delegado Antônio Ricardo, diretor do Departamento Geral de
Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP), frisa a importância
da investigação das mortes dos policiais pela Delegacias de
Homicídios do estado para a redução dos números. As
especializadas passaram a usar a chamada Teoria do domínio
final do fato para responsabilizar chefes do tráfico por cada um
dos assassinatos de agentes de forças de segurança no estado
ocorridos nas regiões dominadas pelos criminosos. A medida
vem sendo aplicada em investigações desde fevereiro.- Sabemos
que naquelas localidades existem organizações criminosas que
são hierarquicamente organizadas. Quando imputamos às
lideranças um crime que ocorreu, esses criminosos serão mais
cautelosos com os seus liderados. Em cima disso, espera-se que
o crime recue. Essa tese vem sendo aceita pelo Ministério
Público e Judiciário - explica o delegado.

Em confrontos, redução foi de 50%
Até a última sexta-feira, de acordo com números da PM, nove
policiais militares foram mortos este ano enquanto estavam
trabalhando, uma média de uma vítima por mês. No mesmo
período, em 2018, foram 18 vítimas, o que representa uma
estimativa de dois a cada mês. A diminuição foi de 50%, um
pouco abaixo da apresentada no número de policiais de folga.
A redução vai na contramão do cenário de aumento no número
de operações policiais no estado e das mortes em confronto com
a polícia, que chegou, em julho, ao seu maior número desde que
o índice passou a ser computado, em 1998.
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Justamente em 2019, ano em que se afirma que houve um recorde no
número de mortes criminosos por intervenção policial, foi o período em que houve
redução histórica na morte de policiais.
De forma odiosa, os autores da ADPF 635 utilizaram a morte de um policial
militar para alegar o descumprimento da decisão do STF, sob o argumento de que “a
retirada de barricadas no entorno de uma comunidade “não caracteriza uma situação
extraordinária apta a justificar excepcionalmente uma operação durante o período de
vigência da medida cautelar.”, e se omitiram em relação às graves consequências geradas
pelas restrições às operações policiais em comunidades, conforme o item 2.2.1 abaixo.
Cumpre observar que, nesse caso, da morte de um policial –
tenente PM Cleiton da Costa Sales– ocorreu em uma situação
que, a nosso juízo, constitui descumprimento da decisão deste
Supremo Tribunal Federal. Isso porque, consoante informação
do jornalista Rafael Soares do Extra, foram dois dias seguidos
de operações na comunidade da Serrinha, no bairro de
Madureira, zona norte da cidade, para retirada de barricadas, o
que, s.m.j., não caracteriza uma situação extraordinária apta a
justificar excepcionalmente uma operação durante o período de
vigência da medida cautelar. Com efeito, caso fosse devidamente
observada a tutela provisória incidental, não teria havido
nenhuma morte de policial em operações em comunidades.”
Lamentavelmente, se “esqueceram” de mencionar a morte de um policial
militar, no dia 29/07/2020, que foi proteger os moradores da comunidade da Covanca, em
Jacarepaguá, em razão de uma guerra entre traficantes e milicianos. Na mesma ocasião,
um jovem morador também morreu e uma idosa que ficou ferida na disputa territorial
entre os criminosos.
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Reportagem 02:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/29/pm-e-morto-em-confronto-nacomunidade-da-covanca-em-jacarepagua.ghtml
2.2.1.

O AUMENTO EXPRESSIVO DE DISPUTAS TERRITORIAIS

ENTRE GRUPOS CRIMINOSOS E A AMPLIAÇÃO DE BARRICADAS
APÓS A DECISÃO NA ADPF 635
O precedente gerado pela ADPF 635 tem ocasionado sérias consequências e
estimulado a disputa territorial entre grupos criminosos. Desde o dia 05/06/2020, data da
decisão do STF, até a conclusão da presente informação (03/08/2020), ou seja,
praticamente 60 dias após, houve registros de mais de 50 disputas territoriais entre
facções rivais de narcotraficantes e entre estes e milicianos em todo o Estado do Rio
de Janeiro, com diversas mortes de crianças e inocentes e desaparecimentos não
registrados de pessoas residentes nessas regiões. Praticamente uma guerra entre
grupos criminosos rivais por dia!

Da mesma forma, dados do Disque Denúncia apontam que aumentou
sobremaneira a instalação de barricadas e o raio de abrangência delas, que chegam
até as vias principais de grande circulação de veículos e pedestres, gerando grande
transtorno e prejuízo para os moradores de comunidades, que ficam sitiados e tem
o direito de ir e vir restringido pelo crime organizado, que também impede o acesso
a serviços essenciais, tais como coleta de lixo, ambulâncias, serviços de telefonia,
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internet, etc, sendo alegado pelos autores da ADPF 635, de forma odiosa, repise-se,
que a morte do policial militar na comunidade da Serrinha em operação para
retirada de barricadas não caracterizaria situação excepcional.
Significa afirmar que para os autores da ADPF 635 o crime organizado
deve se sobrepor aos direitos mais básicos dos moradores das comunidades, entre
eles, o direito de ir e vir.
Recente matéria veiculada no G1 e RJ2 do dia 24/07/2020 retrata com
detalhes o acima exposto:
Reportagem 03:

Fonte:
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/24/traficantes-usampandemia-para-criar-novo-complexo-de-favelas-no-rio-deixam-rastro-de-desaparecidose-tentam-impor-religiao.ghtml
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Reportagem 04:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/08/traficantes-invademcomunidades-dominadas-pela-milicia-madrugada-foi-de-tiroteio-na-praca-seca.ghtml
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Reportagem 05:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/01/moradores-relatam-o-dia-adia-de-violencia-entre-o-trafico-e-a-milicia-na-praca-seca.ghtml
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3.

A TRANSFORMAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO

INTERIOR DE COMUNIDADES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
DO CRIME / ZONAS DE EXCLUSÃO POLICIAL / ZONAS DE
PROTEÇÃO DO CRIME ORGANIZADO. GRAVES VIOLAÇÕES
AOS

DIREITOS

HUMANOS

DOS

MORADORES.

EFEITO

REVERSO DO PRETENDIDO.

Grave precedente foi gerado com a restrição imposta às atividades policiais
em comunidades. Em vez de proteger os alunos e profissionais de ensino das escolas
e creches no interior de comunidades, estes acabaram sendo expostos a risco
exacerbado e o crime organizado recebeu estímulo em utilizar tais estabelecimentos
e locais próximos como bases operacionais para guarda de armas e drogas, de carga
roubada, comércio de drogas, homizio, etc.

A restrição da atuação policial fortalece as estratégias de expansão das
organizações criminosas, colocando a vida dos moradores em risco com a ocorrência de
disputas entre narcotraficantes de facções rivais, e entre milicianos e narcotraficantes,
sem que as polícias tenham condições de efetuar uma pronta resposta em razão da
necessidade de análise, avaliação e autorização das incursões pelos Comandos das
Secretarias da Polícia Civil e da Polícia Militar, para verificar o enquadramento caso a
caso das ocorrências na situação de “excepcionalidade” prevista na decisão judicial, o que
também gera grande insegurança jurídica.

Devido à quantidade de unidades de ensino existentes nas comunidades e à
ampla divulgação por parte da mídia de medidas judiciais que proibiram a atuação
policial, verifica-se que houve o EFEITO REVERSO DO PRETENDIDO, na medida
em que, de há muito, os próprios criminosos passaram a utilizar as escolas e creches como
escudo e local de homizio.
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A pandemia do Covid-19 suspendeu as aulas presenciais no estado do Rio de
Janeiro. Com o retorno das atividades escolares presenciais, previsto para o mês de
AGO2020, a manutenção da decisão judicial irá potencializar esse efeito reverso e
aproximar cada vez mais os criminosos das unidades de ensino, que se tornaram local
seguro para a prática criminosa e, dessa forma, expor o corpo discente e docente à uma
proximidade maior com os criminosos e ao risco de confrontos constantes entre
delinquentes de diferentes facções.

Em apertada síntese, a polícia foi afastada das comunidades, e o crime
organizado obteve livre acesso às instituições de ensino, expondo a risco os alunos e
professores. Disputa entre facções aumentaram sobremaneira, fazendo inúmeras
vítimas inocentes. No Complexo da Maré, por exemplo, onde há a influência de mais
de uma facção, no qual o Comando Vermelho domina a Comunidade Nova Holanda,
entre outras e o TCP comanda o tráfico na Comunidade da Baixa do Sapateiro,
entre outras, há inúmeros registros de confrontos na divisa entre as duas localidades.

Veja-se o fato ocorrido no dia 09MAI2020, no qual o nacional RAIMUNDO
ISAQUIEL DA SILVA SILVEIRA foi morto vítima de PAF durante um confronto entre
traficantes da Nova Holanda (CV) e da Baixa do Sapateiro (TCP), após ter ido a uma
oficina da comunidade (RO 901-00132/2020), fato ignorado pela Defensoria Pública,
ativistas e demais segmentos da sociedade que atuam na localidade.

Abaixo, a fotografia tirada por um colaborador, no mês de junho de 2020, que
mostra a ação de criminosos repartindo a carga roubada, ao lado de uma creche, no
interior do Complexo da Maré:
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Abaixo, imagens de criminosos fortemente armados no interior e bem
próximos a escolas em comunidades (Parque União – Complexo da Maré e morro da
Mangueira).
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3.1. DA ANÁLISE DE 11.769 DENÚNCIAS SOBRE A ATUAÇÃO DE
GRUPOS CRIMINOSOS EM COMUNIDADES E SUA INFLUÊNCIA
NAS ESCOLAS, CRECHES, HOSPITAIS E NAS ELEIÇÕES 2020

A Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) analisou um total de 11.769
(onze mil setecentos e sessenta e nove) denúncias (Disque Denúncias), no período
compreendido entre 01 jan de 19 até 31 dez 19.
As referidas denúncias versam sobre a atuação dos Grupos Criminosos em
todo o Estado do Rio, com ênfase nas 1.413 (mil quatrocentas e treze) favelas que
sofrem influência direta dos seguintes grupos: Comando Vermelho (“CV”), Milícia
(“ML”), Terceiro Comando Puro (“TCP”) e Amigo dos Amigos (“ADA”).
Cabe salientar que os critérios para a coleta dos Disque Denúncias foram
ações delituosas praticadas pelos integrantes dos citados Grupos.
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Gráfico 02:
Total de Disque-Denúncias ("ML", "CV", "TCP" e "ADA"),
em 2019
Amigo dos Amigos

Terceiro Comando Puro

Comando Vermelho

87

591

3953

Milícia

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com informações do Disque Denúncia

Mapa 01:

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com informações do Disque Denúncia
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Para analisar os Estabelecimentos de Ensino (11.242 – onze mil duzentos
e quarenta e dois) e 3.588.680 (três milhões quinhentos e oitenta e oito mil e seiscentos
e oitenta) matriculados, em relação às localidades influenciadas por Grupos
Criminosos, foram utilizados Disque Denúncias, fontes abertas e informações do
Censo Escolar da Educação Básica 2018 (Ministério da Educação) contidas no
MP/Mapas através do Mp Mapas.
Mapa 02:

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com as informações do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) contidas no MP/Mapas do Instituto
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Gráfico 03:
Total de estabelecimentos de ensino inseridos em
localidades influenciadas por Grupos Criminosos
967

589

221
2
Estadual

Federal

Municipal

Privada

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com as informações do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) contidas no MP/Mapas do
Instituto

Gráfico 04:
Estabelecimentos de ensino inseridos em Localidades
influenciadas por Grupos Criminosos
Amigo dos Amigos

Terceiro Comando Puro

Milicia

52

265

476

Comando Vermelho

986

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com as informações do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) contidas no MP/Mapas do
Instituto
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Gráfico 05:
Número de matriculados em estabelecimentos inseridos
nas Localidades influenciadas por Grupos Criminosos
Amigo dos Amigos

12456

Terceiro Comando Puro

66532

Milicia

154298

Comando Vermelho

272125

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com as informações do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) contidas no MP/Mapas do
Instituto

Gráfico 06:
Total de Disque-Denúncias ("ML", "CV", "TCP" e "ADA"),
em 2019, em um raio de 200m dos estabelecimentos de
ensino inseridos nas localidades influenciadas por
Grupos Criminosos
Amigo dos Amigos

Terceiro Comando Puro

10

247

Milícia

1146

Comando Vermelho

1494

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com as informações do Disque Denúncia,
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) contidas
no MP/Mapas do Instituto
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A seguir, alguns relatos contidos no Disque Denúncia:
Disque-Denúncia 01:
“Na rua citada, próximo a escola municipal Pedro Mota Lima, no antigo
conjunto da Telerj, podem ser vistos, vários traficantes (não identificados),
pertencentes a facção (não mencionada) unidos com os milicianos (não identificados),
armados de pistolas. Os mesmos, expulsam moradores. Solicita averiguação.”
Disque-Denúncia 02:
Na rua citada e no entorno, próximo a Escola Plínio Casado, localiza-se
o conjunto residencial Guaporé, diariamente, em diversos horários, podem ser
encontrados vários milicianos, armados, cobrando taxas de seguranças aos
comerciantes, moradores e fazem ameaças.

Disque-Denúncia 03:
Na rua citada, próximo a uma creche, podem ser vistos, diariamente, em
qualquer horário, cerca de vinte milicianos (não identificados), armados com fuzis
e cobrando taxa de segurança aos moradores e comerciantes. Relata que, dentre eles,
pode ser encontrado o miliciano de vulgo "Pará" (não caracterizado), que é chefe da
milícia e pode ser visto em uma casa de cor verde, que se situa em frente a creche
citada, onde os mesmos dormem e tomam banho. Finaliza informando que, os
moradores estão temerosos pois os milicianos são extremamente agressivos e apontam
as armas para eles quando vão realizar a cobrança, além de ameaçar e agredir caso os
mesmos demorem a pagar a quantia de r$100,00 que é cobrada. Finaliza informando
que, no morro bela vista, na rua h, há uma casa, por onde os mesmos possuem vista
panorâmica e se escondem caso a polícia chegue ao local.
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Disque-Denúncia 04:
As ruas citadas, próximo a creche municipal, podem ser encontradas
diariamente, a qualquer horário, milicianos (não identificados), fortemente
armados, com fuzis e pistolas, realizando suposta segurança. Moradores são
obrigados a pagar a quantia de r$50,00 mensalmente e comerciante r$ 400,00
mensalmente pelo suposto serviço oferecido.
Disque-Denúncia 05:
Na rua citada, próximo ao Colégio Municipal Roberto Magno de
Carvalho e da rua Mário carente, no 15º e no 25º dia do mês, podem ser vistos, cerca
de seis milicianos (não identificados), oriundos da zona oeste, que circulam pela rua,
armados com pistolas, cobrando taxa de segurança nos comércios e nas residências.
Disque-Denúncia 06:
Na rua citada, próximo do morro do cajueiro, traficantes de drogas (não
identificados), instalaram barricadas de concreto e geladeira, obstruindo o trajeto de
outros veículos na localidade. Cita que, as barreiras impedem a chegada do
caminhão de alimentos numa creche que fica na rua supracitada.

Disque-Denúncia 07:
No endereço citado, atrás da creche Comunitária Bom Pastor, ao lado da
barbearia do John, localiza-se uma residência com portão de cor preta, onde três irmãos
(não identificados), que se mudaram para o longa há cerca de 1 mês, oriundos da
comunidade buraco do boi, podem ser vistos armados com fuzis e pistolas,
comercializando entorpecentes dentro do imóvel, que é muito procurado por
consumidores e por moto taxistas. Quando a polícia chega ao local eles se evadem
pulando o muro da creche.
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Disque-Denúncia 08:
Na estrada mencionada, em frente à Escola Sete De Maio, são
encontrados os traficantes "Wiliam", "Huck", o gerente "cestinha" e o chefe do
tráfico "negão", que vem ameaçando, agredindo fisicamente e sexualmente os
moradores que descumprem suas normas.

Disque-Denúncia 09:
Na rua citada, na esquina com a Rua Amaro Ferreira, diuturnamente
ficam cerca de 10 a 15 traficantes, os quais parecem estar fazendo uma contenção
do tráfico de drogas, que é realizado na localidade denominada "pocinho" e no
complexo do salgueiro. Acrescenta que eles colocaram barricadas com ferros nas
ruas citadas, onde carros de aplicativos, transporte escolar e serviços de entrega,
não querem mais atender aos moradores do local.

Disque-Denúncia 10:
Na rua citada, em frente à Escola Nossa Senhora Da Boa Esperança,
localiza-se uma praça, onde todos os dias, podem ser vistos indivíduos (não
identificados), portando armas de fogo e traficando drogas, na frente dos alunos
da escola. Relata que, todo final de semana, os mesmos promovem bailes funks na
praça.
Disque-Denúncia 11:
Na rua citada, dentro da comunidade do Guarabu, em cima da Escola
Holanda, neste momento podem ser encontrados dezenas de traficantes de drogas
(não identificados), muitos oriundos da comunidade do pinheiro, fortemente armados
com pistolas e fuzis.
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Disque-Denúncia 12:
Na rua mencionada, na porta da escola de educação infantil Nossa
Senhora Da Boa Esperança, podem ser encontrados indivíduos (não identificados)
oriundos do engenho do roçado, fazendo o tráfico de drogas e portando armas de
fogo.

Reportagens que ratificam o exposto:

Reportagem 06:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/06/20/policiais-saorecebidos-atiros-ao-retirar-faixa-fixada-por-criminosos-em-frente-a-colegioem-sao-goncalorj.ghtml
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Reportagem 07:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/19/tiros-de-helicopterona-mareno-rio-foram-disparados-para-impedir-que-traficantes-invadissemescola-dizcore.ghtml

Reportagem 08:

https://noticias.r7.com/brasil/alunos-de-escola-no-rio-usam-armas-debrinquedo-paraimitar-traficantes-05102019
Reportagem 09:

https://extra.globo.com/casos-de-policia/milicia-impoe-toque-de-recolherescolapublica-no-rio-alunos-ficam-sem-aula-21601704.html
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Reportagem 10:

https://extra.globo.com/casos-de-policia/miliciano-negocia-com-diretora-deescolachega-cobrar-300-por-semana-por-taxa-de-seguranca-23784302.html

Reportagem 11:

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/11/alvo-de-disputa-entre-miliciaetrafico-ciep-e-saqueado-4-vezes-no-rio.shtml

Reportagem 12:

https://veja.abril.com.br/brasil/mp-vai-investigar-ameacas-de-traficantes-aalunos-emescolas-no-rj/
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Reportagem 13:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/27/apos-morte-de-chefedotrafico-da-favela-do-lixao-moradores-relatam-medo-e-onibus-temtrajetosrestritos.ghtml

Reportagem 14:

https://tvbrasil.ebc.com.br/reporterrio/episodio/mais-de-2200-alunos-de-cincoescolasmunicipais-ficaram-sem-aula-hoje-na-regiao
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Reportagem 15:

Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/mais-de-cem-escolas-estaduais-estao-emarea-de-risco-algumas-tem-venda-de-drogas-em-sala-23349715

Reportagem 16:

“A distância da Escola municipal Rio de Janeiro para a boca de fumo mais próxima da comunidade do
Jacaré é de aproximadamente 100 metros. A realidade dos alunos é, do lado de fora, comum a de
qualquer outra criança que vive em área conflagrada: noites de tiroteio...”
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Reportagem 17:

Fonte: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-tenta-identificar-homens-armadosem-festa-no-complexo-da-mare.ghtml

Na reportagem acima, o “Baile Funk” acontece ao lado de uma Escola
Municipal, respaldando a atuação de homens fortemente armados, comércio ilegal de
drogas, prostituição, corrupção de menores, entre os diversos crimes que acontecem em
um único evento em um “território” onde as autoridades estão impedidas de se aproximar.
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3.2. UNIDADES DE SAÚDE
Para analisar algumas Unidades Básicas de Saúde (4.848 – quatro mil
oitocentos e quarenta e oito) cadastradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na base
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) para o Estado do Rio e
contidas no MP/Mapas, a SSINTE/SEPOL também utilizou o mapeamento de
localidades influenciadas por Grupos Criminosos, informações do Disque Denúncia e
fontes abertas.
Mapa 03:

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com as informações SUS e CNES contidos no MP Mapas
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Gráfico 07:
Unidades de saúde inseridas em localidades
influenciadas por Grupos Criminosos
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Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com as informações SUS e CNES contidos no MP Mapas

Gráfico 08:
Total de Disque-Denúncias ("ML", "CV", "TCP" e "ADA"),
em 2019, em um raio de 200m das unidades de saúde
inseridas nas localidades influenciadas por Grupos
Criminosos
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Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com informações do Disque Denúncia
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Disque-Denúncia 13:
No bairro citado, próximo ao posto de saúde e próximo a escola
municipal do bairro, atua um grupo de milicianos (não identificados), os quais andam
vestindo roupas pretas, armados com fuzis, circulando em vários carros e motos,
exigindo dinheiro de comerciantes e moradores. Acrescenta que eles atuam nos
bairros: areal, barreiro, vila rica, Itambé e visconde, onde também cobram propina de
motoristas de vans.

Disque-Denúncia 14:
Na rua citada, em frente ao hospital do SASE, traficantes de drogas
(não identificados), integrantes do comando vermelho, obstruíram a via, com troncos
de árvores e sofás velhos, impedindo o acesso de qualquer veículo, e de pacientes
chegarem até ao hospital.

Disque-Denúncia 15:
Na avenida citada, próximo ao posto de saúde Doutel Andrade, podem
ser vistos cerca de Cinco traficantes (não identificados), oriundos do morro da Coruja
e do Salgueiro, onde domina a facção comando vermelho, eles recebem ordens do
traficante de vulgo "gorilão Da coruja", que se encontra preso, esses traficantes (não
identificados), andam armados Com fuzis e pistolas, comercializam drogas e ficam
na rua ameaçando os transeuntes e os Médicos que estão indo para o posto de
saúde. Informa que constantemente os traficantes obrigam os médicos a
escreverem receitas, a saturar pontos e a aplicar injeções. Acrescenta que na rua
mencionada, os traficantes colocaram barricadas para dificultar a Passagem de autos.
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Disque-Denúncia 16:
Na avenida citada, em frente ao posto de saúde, diariamente ficam
traficantes aliados a facção "comando vermelho", os quais ficam fortemente armados,
com mochilas cheias de drogas e vendem os entorpecentes no local, e também
costumam abordar e ameaçar a quem passa no local, inclusive costumam invadir
o posto de saúde e agem com violência contra funcionários e pacientes.

Disque-Denúncia 17:
Na avenida citada, próximo ao posto de saúde Doutel Andrade, podem ser
vistos cerca de Cinco traficantes (não identificados), oriundos do morro da coruja e do
salgueiro, onde domina a facção comando vermelho, eles recebem ordens do traficante
de vulgo "gorilão Da coruja", que se encontra preso, esses traficantes (não
identificados), andam armados Com fuzis e pistolas, comercializam drogas e ficam na
rua ameaçando os transeuntes e os Médicos que estão indo para o posto de saúde.
Informa que constantemente os traficantes obrigam os médicos a escreverem receitas,
a saturar pontos e a aplicar injeções. Acrescenta que na rua mencionada, os traficantes
colocaram barricadas para dificultar a Passagem de autos.

Disque-Denúncia 18:
Na avenida citada, em frente ao posto de saúde, diariamente ficam
traficantes aliados a facção "comando vermelho", os quais ficam fortemente armados,
com mochilas cheias de drogas e vendem os entorpecentes no local, e também
costumam abordar e ameaçar a quem passa no local, inclusive costumam invadir o
posto de saúde e agem com violência contra funcionários e pacientes.
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Algumas reportagens:
Reportagem 18:

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/policia-investiga-toque-derecolherde-traficantes-contra-coronavirus-no-rio.shtml
Reportagem 19:

https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/traficantes-sequestram-enfermeirasparavacinar-comunidade-contra-febre-amarela/
Reportagem 20:

https://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-abre-inquerito-para-investigar-acaodemilicia-em-hospital-da-zona-oeste-23448093
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Reportagem 21:

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/02/07/governo-investigasuspeita-deacao-de-milicias-na-gestao-de-hospital-no-rio.ghtml

Reportagem 22:

https://oglobo.globo.com/rio/guerra-entre-trafico-milicia-leva-fechamento-dehospitalna-zona-oeste-23445286
Reportagem 23:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/franquia-do-crime-posto-de-saudeemitaguai-foi-usado-como-farmacia-de-milicianos.ghtml
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Reportagem 24:

Fonte: https://veja.abril.com.br/brasil/na-mare-a-vida-termina-as-tres-da-tarde/
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Reportagem 25:

“Na UPA da Maré, o acesso de moradores de parte das comunidades é vetado por
traficantes da facção que domina a Vila do João, área em que está a unidade de
saúde. Situadas em áreas de risco, as UPAs da Vila Kennedy e Manguinhos são
alvo de tiroteios, enquanto as do Complexo do Alemão e da Cidade de Deus
tiveram que mudar protocolos para, sem estrutura hospitalar, atender baleados
em confrontos.”
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3.3. ELEIÇÕES 2020

Para analisar os locais de votação, que são ao total 4.920 (quatro mil
novecentos e vinte) e que correspondem a 12.418.482 (doze milhões quatrocentos e
dezoito mil e quatrocentos e oitenta e dois) eleitores, foram utilizadas informações do
Disque Denúncia, fontes abertas e as informações do ano de 2018 do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) contidas no MP/Mapas.

Mapa 04:

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com dados do TRE/RJ do ano de 2018 contidas
no MP/Mapas.
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Gráfico 09:

Locais de votação inseridos em localidades
influenciadas por Grupos Criminosos
Amigo dos Amigos

20

Terceiro Comando Puro

102

Milicia

176

Comando Vermelho

374

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com dados do TRE/RJ do ano de 2018 contidas
no MP/Mapas.

Gráfico 10:

Número de eleitores inseridos em localidades
influenciadas por Grupos Criminosos
Amigo dos Amigos

Terceiro Comando Puro

Milicia

60553

276720

555042

Comando Vermelho

1031265

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com dados do TRE/RJ do ano de 2018 contidas
no MP/Mapas.
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Gráfico 11:

Total de denúncias em um raio de 200m dos locais de
votação inseridos em localidades influenciadas por
Grupos Criminosos
Amigo dos Amigos

Terceiro Comando Puro

1

57

Comando Vermelho

423

Milícia

438

Fonte: Elaborado pela SSINTE/SEPOL com informações do Disque Denúncia.

Disque-Denúncia 19 – Ano 2018
Na travessa citada, esquina com a travessa Oliveira Martins, inseridas na
comunidade da Coréia, onde hoje, a partir das 23h30, os traficantes desta
comunidade vão promover uma festa com a participação do grupo de pagode
"revelação". Este evento festivo é para apresentar alguns candidatos que os
traficantes estão apoiando na eleição de amanhã (7/10/18).

Disque-Denúncia 20– Ano 2018
No endereço mencionado, localiza-se o Colégio Santo Inácio, onde
domingo (7/10/18) durante a votação, já foi anunciado que serão encontrados
indivíduos (não identificados) com armas de fogo, coagindo a população a votar
em um candidato específico.
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Reportagem 26:

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/milicia-e-trafico-ameacameleicaomunicipal-no-rio.shtml
Abaixo, seguem algumas reportagens que ratificam as graves violações aos
Direitos Humanos dos moradores de favelas, praticadas pelo crime organizado.
Reportagem 28: TIM LOPES: O JORNALISTA QUE FOI JULGADO, TORTURADO E
EXECUTADO POR TRAFICANTES DO RIO.
“Em uma tentativa de delatar a exploração de menores em bailes funks, o profissional foi
reconhecido por criminosos que o condenaram a pagar as denúncias com a própria vida.”

Data:14/01/2002
Fonte: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/tim-lopes-jornalista-julgadotorturado-executado-traficantes-rio.phtml
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Reportagem 29: MORTE DE ESTUDANTE DESENCADEIA MAIS UMA
GUERRA ENTRE QUADRILHAS NO RIO.
“Criminosos esquartejaram corpos de rivais e colocaram em caixa embalada com
laço de fita na entrada de favela em Cordovil, na Zona Norte.”

Data: 29/10/2017
Fonte: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/morte-de-estudante-desencadeiamais-uma-guerra-entre-quadrilhas-na-zona-norte-do-rio.ghtml
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Reportagem 30: TRAFICANTES DERAM CORPOS DE OITO JOVENS A PORCOS
EM BRÁS DE PINA
“os corpos das vítimas, totalmente picotados, são jogados como alimentos para porcos
selvagens que são criados em Parada de Lucas, os quais comem inclusive os ossos”.

Data:08/09/2019
Fonte: https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-deram-corpos-de-oito-jovensporcos-em-bras-de-pina-rv1-1-23935605.html
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Reportagem 31: ACUSADO PELO TRÁFICO DE SER X9, VENDEDOR DE BALAS FOI
MORTO NO 'MICROONDAS.
Um vendedor de balas acusado de ser X9 acabou morto no “micro-ondas” (com gasolina e
pneus) por traficantes da Favela do Batan, em Realengo, na Zona Oeste do Rio”

Data: 22/11/2019
Fonte: https://eurio.com.br/noticia/10735/acusado-pelo-trafico-de-ser-x9-vendedor-de-balas-foimorto-no-microondas.html
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Reportagem 32: MULHER É TORTURADA POR TRAFICANTES NA FAVELA DA
KELSON'S, NA ZONA NORTE DO RIO.
“Ela foi espancada e teve o cabelo cortado pelos criminosos. Policiais civis
encontraram o cativeiro. Traficantes da comunidade desconfiavam que senhora seria
informante deles.”

Data: 22/02/2018
Fonte:

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/videos/t/todos-os-videos/v/moradora-da-favela-

kelsons-e-torturada-por-traficantes/6524832/
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Reportagem 33: JORNALISTAS SÃO TORTURADOS POR MILICIANOS NO RIO.
EQUIPE DE 'O DIA' FOI ESPANCADA POR 7 HORAS NA ZONA OESTE
“Descobertos pelos bandidos, no último dia 14, os três foram torturados por sete
horas e meia, com choques elétricos, socos e pontapés.”

Data 31/05/08
Fonte: https://extra.globo.com/noticias/rio/jornalistas-sao-torturados-por-milicianos-no-rioequipe-de-dia-foi-espancada-por-7-horas-na-zona-oeste-519747.html
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Reportagem 34: PM QUEIMADO VIVO POR TRAFICANTES DO CHAPADÃO É
ENTERRADO NO RIO
“O corpo de Neandro foi encontrado carbonizado dentro de um carro e apenas nesta
terça (20), após o resultado do exame de DNA, foi possível confirmar que o corpo era
realmente do soldado desaparecido.”

Data: 21/10/2015
Fonte:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/10/pm-carbonizado-portraficantes-do-chapadao-e-enterrado-no-rio.html
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Reportagem 35: TRAFICANTES MUITAS VEZES COMETEM ESTUPROS COMO PUNIÇÃO
“Um deles queria sair comigo, mas eu negava, já o tinha visto armado. Ele me buscou no
beco, puxou meus cabelos. Com medo, não reagi. Os outros vieram depois”
Data: 05/06/2016

Fonte:

https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2016-06-04/traficantes-muitas-vezes-

cometem-estupros-como-punicao.html
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Reportagem 36: TRAFICANTES ESTUPRAM GRÁVIDA DE 14 ANOS E ESPANCAM
HOMOSSEXUAIS COM PEDAÇO DE MADEIRA NA ZONA OESTE
“Segundo a polícia, os bandidos desconfiaram que as vítimas, que antes moravam na
Rocinha, seriam informantes de traficantes da comunidade da zona sul. Por isso, decidiram torturar
o grupo. As duas favelas são chefiadas por facções rivais.”

Data: 29/10/2013
Fonte:

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/traficantes-estupram-gravida-de-14-anos-e-

espancam-homossexuais-com-pedaco-de-madeira-na-zona-oeste-29102013
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Reportagem 37: TIROTEIO ENTRE FACÇÕES RIVAIS DEIXA 12 MORTOS EM SANTA
TERESA (RJ)
“Os traficantes do Morro da Coroa e do Fallet estão em guerra pelo domínio do tráfico de
drogas.”

Data:08/02/19
Fonte: https://globoplay.globo.com/v/7366220/
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Reportagem 38: MILÍCIA OBRIGA REABERTURA DE COMÉRCIO DA ZONA
OESTE E REGIÃO METROPOLITANA DO RIO PARA MANTER COBRANÇA DE
TAXAS.
“Lojista disse em denúncia ao RJ1 como são as ordens: 'Mandando ficar com o bar
aberto, que nós temos que ficar pra fazer dinheiro pra pagar eles'. Morador recebe boleto
para pagamento ao grupo.”

Data 17/04/2020
Fonte:https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/17/milicia-obrigareabertura-do-comercio-para-recolher-taxa-em-comunidades-do-rj.ghtml
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Reportagem 39: GUERRA ENTRE FACÇÕES LEVA PÂNICO A MORADORES DO
MORRO DO ADEUS, NO COMPLEXO DO ALEMÃO E DUAS CRIANÇAS FICARAM
FERIDAS, MAS JÁ TIVERAM ALTA

Data 20/01/2020
Fonte: https://globoplay.globo.com/v/8250122/
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Reportagem 40: GLOBOCOP FLAGRA BAILE FUNK EM RUA DO CHAPADÃO.
“Uma parede de caixas de som foi montada em uma rua da comunidade do Chapadão.
O flagrante é de muitas pessoas no baile funk.”

Data 08/06/2020
Fonte: https://globoplay.globo.com/v/8609503/
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Reportagem 41: CRIMINOSOS EXIBEM FUZIS E METRALHADORAS NO
"BAILE DA GAIOLA", FESTA REALIZADA NO MEIO DA RUA NO COMPLEXO
DE FAVELAS DA PENHA, NA ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO.

Data 02/04/2019
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=UyYV7TvKrL4
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Reportagem 42: TRAFICANTES DÃO ORDEM PARA FECHAR TERREIROS
NA BAIXADA FLUMINENSE
“Último caso aconteceu na semana passada em Duque de Caxias, quando um
criminoso exigiu o fechamento de vários terreiros na região. Comissão estima que em
todo o estado cerca de 100 terreiros tenham recebido ameaças.”

Data: 27/05/2019
Fonte:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/27/traficantes-

dao-ordem-para-fechar-terreiros-na-baixada-fluminense.ghtml
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Reportagem 43: HOMICÍDIO DO MENINO KAUÃ NO COMPLEXO DA MARÉ
PRATICADO POR OUTRO ADOLESCENTE COOPTADO PELO TRÁFICO

DATA: 25/06/2020
Fonte: G1 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/25/policia-civil-dizque-nao-realizou-pericia-em-local-onde-menino-foi-baleado-na-mare-por-conta-dedecisoes-restritivas-de-operacoes-policiais.ghtml
Recente caso do menino Kauã Victor da Silva, de 11 anos, que no dia
25/06/2020 foi morto no Complexo da Maré por um disparo de arma de fogo na cabeça
efetuado por um integrante do tráfico local.
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Reportagem 44: CHACINA EM ANCHIETA, RJ, COM 5 MORTOS E OUTROS 7
BAELADOS. MOTIVAÇÃO: DISPUTA TERRITORIAL POR FACÇÕES
CRIMINOSAS DE TRAFICANTES RIVAIS

DATA: 28/06/2020
FONTE: G1 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/28/tiroteio-em-festajunina-na-zona-norte-do-rio-termina-com-mortos-e-feridos.ghtml

Com o completo domínio de 1.413 favelas por cerca de 56.520 criminosos
fortemente armados, chega-se à conclusão de que quaisquer organizações sociais e ditos
ativistas que atuam nesses locais podem vir a sofrer intervenções violentas ou não,
verbais, ameaçadoras, de conivência ou de identificação ideológica, que nos leve a
suspeitar e a fazer maior depuração sobre as duras críticas que fazem ao trabalho
policial.
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As mesmas organizações as quais nos referimos, bem como alguns integrantes
de Instituições de Estado e de determinados Partidos Políticos, entram com ações na Justiça
para proibir operações policiais e permanecem em silêncio em relação às graves violações
aos direitos humanos dos moradores e de pessoas de bem das comunidades, que tem as
suas casas invadidas, são “torturadas” e mortas sem muitas vezes ter direito ao enterro do
ente querido, convivem com criminosos fortemente armados que cooptam menores de idade
para trabalhar no crime organizado, não conseguem descansar nos finais de semana por conta
dos bailes funks realizados por toda a madrugada, com grande venda e consumo de drogas
pelos frequentadores, inclusive menores de idade.
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4.

O PROTOCOLO OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Após contextualização da realidade do crime organizado no Estado do Rio de
Janeiro; da demonstração do seu impacto nos índices de criminalidade; e da importância
em se realizar operações policiais em comunidades sem quaisquer restrições
operacionais, refutando-se todo e qualquer alegação dos autores da ADPF 635, impende
observar os seguintes pontos:

- A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em qualquer operação policial, seja em
comunidades ou fora delas, sempre atua em razão de investigações realizadas por meio
de inquéritos policiais de suas delegacias distritais e especializadas, as quais são
submetidas ao crivo do Ministério Público, seu destinatário final e responsável pelo
controle externo da atividade policial, que opina favoravelmente ou não em medidas
cautelares requeridas pelos delegados de polícia ou em investigações finalizadas,
quando for exercer a sua opinio delicti;

- As operações da Polícia Civil somente são realizadas após a expedição de mandados
de prisão (temporária/preventiva) e/ou de busca e apreensão pelo Juiz competente e
criterioso planejamento operacional realizado pela autoridade policial responsável pela
investigação, sempre pautado nas informações apuradas na investigação e com dados de
inteligência;

- A Secretaria de Polícia Civil, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Integração
Operacional (SSPIO), criou protocolos operacionais que são obrigatoriamente adotados
em todas as ações policiais;

- A Portaria PCERJ nº 832 de 02 de janeiro de 2018, que segue anexa, atendendo o
princípio de diminuição da letalidade em operações policiais, “estabelece o Protocolo
de Procedimentos nas Operações Policiais no âmbito da Polícia Civil do Rio de
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Janeiro e dá outras providências”, tem como principal conteúdo normas que visam a
diminuição da letalidade em operações policiais, através do estrito cumprimento das leis
e os princípios de Direitos Humanos, como respeito à vida e à dignidade do indivíduo;

“Art. 1º - As Operações Policiais realizadas no âmbito
da Polícia Civil e por seus agentes deverão ser
pautadas, sempre, pelas normas constitucionais, pelas
leis federais e estaduais e pelas demais normas
aplicáveis à matéria, além de priorizar a salvaguarda
dos princípios dos Direitos Humanos de todo e
qualquer indivíduo. § 1° - Define-se por Operação Policial
toda e qualquer ação policial, programada ou não, que necessite
da mobilização de recursos materiais e humanos da Polícia Civil
do Estado Rio de Janeiro, distintos daquelas ações ordinárias,
inerente às atividades persecutórias de investigação policial, tais
como

intimações,

expedientes

policiais

e

diligências

investigatórias.
§ 2º - Compreende-se ainda no conceito de Operação Policial: I
– Ações de inteligência; II – Cumprimento de medidas cautelares
judiciais; III – Apoio operacional a outras
Instituições; IV - Prestação de auxílio e assistência em
emergências. Art. 2º - As Operações Policiais, em regra, devem
ser deflagradas a partir de investigações produzidas em
Inquéritos Policiais, devidamente instruídos, visando dar efetivo
cumprimento a medidas cautelares expedidas por juízo
competente, tais como mandados de prisão, mandados de busca
e apreensão de adolescente(s) infrator(es), mandados de
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condução coercitiva, mandados de busca e apreensão de objetos
e coisas, mandados de interdição de locais ou demais ordens
judiciais. Parágrafo único - As Operações Policiais também
podem ser deflagradas quando imprescindíveis ao levantamento
prévio de informações, à obtenção de dados de inteligência e a
implementação de medidas administrativas fiscalizatórias.”

Art. 6º - As Operações Policiais programadas e as
emergenciais, estas últimas quando possível, devem
ser precedidas da devida análise do perímetro onde
serão desenvolvidas, de modo a auxiliar no processo
decisório, buscando o estudo sobre sua geografia, em
seus aspectos humanos e topográficos, com base nos
sistemas

de

informação

geográfica,

e

demais

ferramentas tecnológicas correlatas, identificando
vias de entrada e saída, estabelecimentos de ensino,
como creches e escolas, hospitais e/ou postos de saúde,
asilos, e outros locais sensíveis que necessitem ser
resguardados.
- Há um documento-padrão (MODELO SSPIO - Planejamento e Relatório de
Operações) para envio das informações, que está dividido em duas partes. A primeira
(onde devem ser informados os dados pré-operacionais), deve ser preenchida e
encaminhada ANTES da deflagração da Operação, e a segunda (contendo informações
e considerações a serem inseridas ao término da operação), deve ser encaminhada
LOGO APÓS o encerramento da Operação, na qual ficam consignados os dados dos
agentes empenhados, armamento utilizado, viaturas policiais, nome de pessoas presas,
vitimadas, descritivo de materiais apreendidos, etc;
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- A Polícia Civil realiza dezenas de operações mensais em comunidades sem que ocorram
danos colaterais ou quaisquer problemas. Todas as decisões operacionais são tomadas
tecnicamente, considerando todos os resultados, não só os negativos, que quando
ocorrem, são numa proporção ínfima, e são avaliados para aperfeiçoamento e medidas
preventivas;

- Toda ação da Polícia Civil, repise-se, é executada preponderantemente após a expedição
de mandados judiciais, na qual o controle externo é previamente exercido no
acompanhamento da investigação pelo Ministério Público, e posteriormente, também,
pelo Parquet e pelo Poder Judiciário no exame das prisões e apreensões formalizadas em
inquérito policial ou prisão em flagrante eventualmente realizada no bojo da operação;

- A atividade de inteligência se faz presente na preparação e execução da operação,
mediante coleta e análise de dados, disposição de efetivos policiais em campo, conforme
acompanhamento da ação por inteligência eletrônica e/ou humana.
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5.

CONCLUSÕES

Diante de todo o exposto, insta repisar alguns pontos abordados:

1 - Há no Rio de Janeiro 1.413 favelas mapeadas, das quais 81% tem atuação de
facções que exploram o tráfico de drogas, restando 19% exploradas por milicianos,
com disputas territoriais frequentes entre quatro organizações criminosas;

2 - Estima-se que 56.620 criminosos em liberdade, portando armas de fogo de grosso
calibre, trabalhem para o tráfico de drogas e grupos milicianos em todo o Estado do
Rio de Janeiro. Soma-se a isso a população carcerária de 51.000 presos, com a
retroalimentação permanente do sistema criminoso;

3 - Dificilmente em alguma cidade do mundo, em situação de paz, há a realidade de
“guerra” existente no Rio de Janeiro, que tem seu território disputado entre as
facções criminosas do narcotráfico e entre estas e grupos paramilitares milicianos;

4 - O conhecimento profundo de uma organização criminosa é de extrema importância, o
que somente é possível através das investigações e das atividades de inteligência
realizadas, somados ao conhecimento do local de atuação e homizio das organizações
criminosas; onde elas estabelecem suas conexões, estratégias, planejamento e plataforma
para execução de crimes, locais de guarda de armas e munições de guerra. Somente a
união de tais fatores - investigação + inteligência + atividade de campo para prisões e
apreensões (operações), possibilitará a prisão dos seus integrantes e apreensão dos
instrumentos de crime. O Departamento Geral de Busca Eletrônica (DGBE) da
Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) informou que 895 criminosos de altíssima
periculosidade (alvos sensíveis), entre os quais lideranças e integrantes da alta hierarquia
de facções criminosas de narcotraficantes e de milicianos, que utilizam as favelas como
verdadeiros bunkers, os quais possuem em seu desfavor mandados de prisão em aberto e
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continuam sendo investigados por outros crimes, encontram-se monitorados atualmente
pelas diversas delegacias do Estado do Rio de Janeiro;

5 - A vedação ou limitação de atuação da Polícia Civil nesse cenário contribuirá para
que as organizações criminosas continuem operantes e sem empecilhos que impeçam
suas ações deletérias, criando uma verdadeira ZONA DE PROTEÇÃO AO CRIME
ORGANIZADO, o que impactará sobremaneira nos índices de criminalidade de
forma negativa, notadamente homicídios dolosos, roubos de carga e roubos de
veículos, entre outros indicadores;

6 - Levantamento realizado pelo Departamento Geral de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações da Polícia Civil (DGTIT), revela que estão em curso, no período entre
01/01/2019

a

05/06/2020,

675

inquéritos

policiais

de

associação

criminosa/organização criminosa; 4.137 de estupro; 830 de extorsão e suas
modalidades (muitas praticadas por milicianos); 5.522 de homicídio doloso (tentado
e consumado); 3.452 de roubos em suas diversas modalidades, notadamente de
veículos, de cargas e a instituições financeiras); 2.200 de tráfico de drogas e
associação para o tráfico; 9.762 de crimes relacionados à violência doméstica (Lei nº
11.340/2006), que tem grande incidência em favelas; entre outras investigações que
serão extremamente prejudicadas com a decisão em tela;

7 - ESCOLAS, CRECHES E HOSPITAIS são invadidos e utilizados como locais de
homizio, guarda de drogas e armas, coação de professores, alunos, médicos,
enfermeiros e pacientes, entre outras atrocidades praticadas pelo crime organizado,
que não ganham “voz” nos meios de comunicação, na mesma proporção que
determinadas ações das Forças de Segurança;
8 - Moradores tem restrição de acesso ao pleno direito de ir e vir (barricadas), à saúde, à
educação e ao voto;
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9 - Mais de meio milhão de estudantes matriculados em estabelecimentos de
ensino em áreas sob influência de Grupos Criminosos, estão sofrendo os reflexos
negativos impostos diuturnamente por tais estruturas delitivas;

10 - Ao se tratar das unidades de saúde, observa-se que 695 delas encontram-se
inseridas em áreas de influência de Grupos Criminosos, expondo trabalhadores
de saúde e pacientes aos mesmos reflexos negativos impostos pelos criminosos
dessas áreas;

10 - Ressalte-se que no ano corrente ocorrerão eleições municipais e pelo cenário
relatado nesta informação, que versa sobre os locais de votação, as restrições de
operações em comunidades do Estado do Rio podem interferir no processo
eleitoral, dificultando campanhas eleitorais e o dia da votação.

Em suma, resta evidenciado que as operações policiais desencadeadas
pela Polícia Civil apenas são deflagradas quando consubstanciadas em um rigoroso
trabalho de inteligência e planejamento tático, passando necessariamente pelos
criteriosos filtros do Ministério Público e do Poder Judiciário e culminando com a
expedição de ordens de prisão e busca e apreensão a serem cumpridas.

Repise-se que, associado a isso, os mecanismos internos de análise e
controle institucional, abarcados pelas normativas internas em vigor, também são
levados em conta para a concessão de eventual autorização operativa.

Nesse sentido, retirar dos órgãos da Administração Superior da Polícia
Civil o poder de avaliação quanto à conveniência, oportunidade e, por que não dizer,
imprescindibilidade de dar efetividade ao combate ao crime organizado no Estado,
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representa a supressão do múnus constitucional do organismo policial no fiel
cumprimento às suas atribuições.

Há que se decidir, definitivamente, se o Estado criará ZONAS DE
TOTAL EXCLUSÃO à atividade policial no Rio de Janeiro, acentuando ainda mais
os abismos históricos já existentes, ou confiará aos atores constitucionais, consoante
as regras de atribuição traçadas, o poder-dever de garantir a presença estatal na
integralidade de seu território.

Entende-se, como lugar comum, que a preservação da incolumidade das
pessoas residentes em áreas sensíveis deve ser o azimute norteador da atividade
policial nessas localidades, mas não se pode perder de vista que nesses locais,
enquanto o Estado se vê proibido de acessá-los, esses mesmos cidadãos acabarão por
ter que reconhecer nas organizações criminosas sua única referência de
“Autoridade”.

Hoje vemos corriqueiramente integrantes de facções criminosas
portando pistolas de última geração, com mecanismos que permitem disparos em
rajadas, granadas defensivas militares e artefatos improvisados, fuzis de guerra nos
calibres 5.56 e 7.62 com capacidade estendida em seus carregadores recheados com
munições armor piercing (perfurantes de coletes e blindagens), além de
metralhadoras antiaéreas e antitanque nos calibres .30 e .50.

Espera-se que não vejamos a importação ilícita de lança rojões e minas
terrestres até que o Estado policial volte a ter autorização para a atuar em
comunidades do Rio de Janeiro, quando isso será deveras impossível!
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3.1. O QUE É EXCEPCIONAL NO RIO DE JANEIRO?
A decisão na ADPF 635 fala em hipóteses “absolutamente excepcionais”.
Pergunta-se: diante da realidade de guerra do Rio de Janeiro, fartamente
demonstrada, o que seria excepcional?

1 - Disputa territorial entre facções criminosas, com mortes de
moradores e crianças inocentes, é excepcional ou normal?

2 - Criança morta por outro adolescente cooptado pelo tráfico no interior
de comunidade, é excepcional ou normal?

3 - As graves violações aos direitos humanos praticadas pelo crime
organizado e demonstradas nos itens 3 e 3.1, tais como assassinatos de desafetos,
esquartejamentos e queima de corpos, estupros de meninas da comunidade,
chacinas, intolerância religiosa em comunidades, entre outras atrocidades, são
excepcionais ou normais?

4 - Os bailes funks nas favelas em tempo de pandemia, com altíssima
probabilidade de contágio e propagação do COVID-19 entre os frequentadores, são
excepcionais ou normais?

5 - 56.620 criminosos fortemente armados, tendo as favelas como ZONA
DE PROTEÇÃO para o planejamento e cometimento de diversos crimes dentro fora
de tais regiões, é excepcional ou normal?

6 - A utilização de locais próximos a escolas, creches (vide item 2.5.2) e
hospitais, no interior de comunidades, para homizio, guarda de armas, munição,
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comércio de drogas e divisão do produto dos roubos praticados, é excepcional ou
normal?

7 - O silêncio ensurdecedor dos ditos ativistas, organizações sociais, de
determinadas Instituições de Estado, de parte da imprensa e dos próprios autores
da ADPF 635, em relação à realidade de guerra do Rio de Janeiro e às graves
violações aos Direitos Humanos perpetrados pelo crime organizado atuante nas
favelas, tendo como vítimas os moradores, é excepcional ou normal?

8 - Para a sociedade civil do Rio de Janeiro, é excepcional ou normal ser
vítima de homicídios dolosos, roubos de veículos, de cargas, a estabelecimentos
comerciais, no interior de residências, e de outros diversos crimes praticados pelo
narcotráfico e por milicianos, que agem no interior das 1.413 favelas do Estado?

9 - Diante de todo o exposto, fica a última pergunta: a atuação das Forças
de Segurança em comunidades deve ser excepcional ou constante, levando-se em
conta o cenário de guerra vivido no Rio de Janeiro?

Por fim, ressalte-se que Polícia Civil somente atua em ultima ratio, ou seja,
quando todos os outros segmentos e Instituições do Estado falharam na proteção dos bens
jurídicos mais importantes e necessários à vida em sociedade.
Nesse sentido, todas as ações da Polícia Civil são “absolutamente
excepcionais”, sejam elas programadas ou de inteligência, considerando-se o longo
tempo necessário de maturação de uma investigação, até sua finalização e expedição
das ordens judiciais, que devem ser cumpridas em qualquer local; sejam elas
emergenciais, desencadeadas a partir de eventos imprevistos e/ou eventos críticos,
que visem à salvaguarda da ordem pública, à proteção da vida e de quaisquer outros
bens tutelados pela lei penal.
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Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020.

É o que me cumpre informar.

Felipe Lobato Curi
Delegado de Polícia – ID 4328732-8
Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional
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