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A Iniciativa a Direito à Memória e Justiça Racial - IDMJR, uma organização social sediada na
Baixada Fluminense/RJ, que tem por sua missão institucional incidir na construção de uma política
de segurança pública com centralidade no enfrentamento ao racismo. A IDMJR através desta nota
pública busca apresentar seu posicionamento e completo apoio às propostas da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 635.
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A ADPF 635 que foi ajuizada em novembro de 2019 no Supremo Tribunal Federal,
questiona a política de segurança pública genocida realizada pelo Estado do Rio de Janeiro. Esta
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ADPF foi elaborada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e hoje conta como Amicus Curiae : a
Defensoria Pública do estado RJ, Justiça Global, Conectas, Educafro e Redes da Maré, e como
peticionários Coletivo Fala Akari, Movimento Mães de Manguinhos, Coletivo Papo Reto,
Movimento Negro Unificado/MNU, Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência e
Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial/IDMJR
A ADPF 635 propõe que o Estado do Rio de Janeiro elabore e encaminhe ao STF, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, um plano visando à redução da letalidade policial e ao
controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, que contenha
medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para a sua
implementação. Ademais, a ADPF 635 aborda os temas: fim ao uso dos blindados aéreos
(Caveirões Aéreos) em operações policiais, a proteção a comunidade deescolar, a garantia do
direito a participação e controle social nas políticas de segurança pública, o acesso à justiça e a
construção de perícias e de provas que incluam a participação da sociedade civil e movimentos
sociais como uma das ferramentas principais na resolução das investigações de casos de
homicídios e desaparecimentos forçados.
Na última sexta-feira (17/04) o julgamento teve início com o parecer do relator do STF,
conquistamos algumas vitórias iniciais, como o voto favorável a restrição do uso do blindado
aéreo (Caveirão Voador), a proteção das comunidades escolares no momento de operações e o
investimento na construção de provas e perícias para elucidação de investigações.
Porém, em alguns pontos abordados nossas solicitações foram negadas, como o parecer
com relação a ações que envolvia a responsabilidade do MPRJ no não cumprimento ao controle
das policias, ao plano de redução de homicídios e ao discurso racista do governador Witzel. Em
relação aos mandados coletivos de busca e apreensão, ocorreu o parecer contrário não devido ao
mérito em si da proposta. E sim, porque a jurisprudência do STJ sobre o assunto já proíbe, logo
não teria necessidade da decisão da ADPF.
Nossa luta está apenas iniciando no STF e outras batalhas virão, por isso a IDMJR ratifica
que as medidas propostas permitirão aos cidadãos e cidadãs das favelas e bairros de periferias a
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possibilidade da redução da letalidade e do genocídio do povo negro, em especial nos territórios
da Baixada Fluminense.
Pelo exposto convidamos as instituições, organizações e movimentos sociais parceiros a
subscrever essa nota:
1. Iniciativa pelo Direito à Memória e Justiça Racial
2. Movimento Negro Unificado - RJ/MNU
3. Criola
4. Justiça Global
5. Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional RJ - Fase RJ
6. Observatório de Favelas
7. Fórum de Juventudes RJ
8. Fórum Social de Manguinhos
9. Rede de Comunidades e Movimento contra à Violência
10. Mães de Manguinhos
11. Movimento Moleque
12. Uneafro
13. Frente Favela Brasil
14. Raízes em Movimento
15. Redenção Baixada
16. Eu Sou Eu reflexos de uma vida na prisão
17. Movimenta Caxias
18. Coletivo Minas da Baixada
19. Movimento Indepedente Mães de Maio
20. Rede de Mães e Familiares Vítimas da Violência de Estado na Baixada Fluminense-RJ
21. Nica - Núcleo Independente Comunitário de Aprendizagem
22. Rede Reforma
23. Apadrinhe seu Sorriso
24. Agentes de Pastoral Negros do Brasil/APNs) - Núcleo Seropédica
25. Grupo Tortura Nunca Mais - RJ

26. GESTAR - Grupo de Estudo e Ação Racial
27. Voz da Baixada
28. Casa Fluminense
29. Coletivo Papo Reto
30. Coletivo Fala Akari
31. MJPOP- Monitoramento Jovem de Políticas Públicas/RJ
32. Maré 0800
33. Gomeia - Galpão Criativo
34. Família Lanatanpa
35. Família Maia
36. Blog Boca do Trombone - Itaguaí
37. Casa Semente
38. Redes da Maré
39. Pra Que e Pra Quem Servem as Pesquisas sobre Favelas?
40. Projeto Benguê

