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INTRODUÇÃO AO TEMA DAS EXECUÇÕES SUMÁRIAS 
 

 Estamos aqui reunidos na Sessão São Paulo para falar, em primeiro lugar, das mais 
graves violações aos direitos humanos que são as execuções sumárias praticadas por agentes 
do Estado, uma prática que tem se tornado generalizada e que ceifa a vida de uma parte de 
nossa juventude. Nunca é demais repetir, mais uma vez, neste Tribunal Popular, que o alvo 
dessas execuções sumárias são quase que exclusivamente os moradores dos "territórios da 
pobreza", dos bairros e favelas das periferias urbanas, na sua maioria negros. Isso acontece 
em todo o Brasil, porém vamos abordá-las no contexto do Estado de São Paulo. 
 
 É bom lembrar que até o relatório de Philip Alston, relator da ONU para Execuções 
Extrajudiciais, que visitou o Brasil em novembro de 2007, reconhece este fato.1 Ele especifica 
explicitamente que os policiais matam em serviço e fora de serviço. No primeiro caso a 
justificativa é o "confronto" e a execução é classificada em São Paulo como "resistência 
seguida de morte" (RSM). Porém nenhuma investigação é feita. Só se investiga sobre a vida 
pregressa do morto, para demonstrar que ele tinha antecedentes penais, portanto com a 
pretensão de assim justificar a execução. Aponta também que os policiais matam quando estão 
fora de serviço, através, entre outros meios, de "grupos de extermínio".2  

 
O que há de comum em todas estas formas de assassinato praticadas por policiais e 

outros agentes do Estado é que a cena do crime é imediatamente desfeita, seja pelos autores 
do ato, seja por outros policiais que chegam em seguida, recolhendo os cadáveres, ou as 
pessoas já gravemente feridas que vêm a falecer no caminho ou ao chegar ao hospital, as 
capsulas deflagradas e qualquer sinal que permita uma mínima investigação. Temos indícios 
também de que muitas vezes a vítima é recolhida ferida e liquidada dentro do camburão 
policial, por comentários de alguns trabalhadores do setor médico. Seja o cadáver da vítima, 
seja o ferido, são levados para hospitais. 

 
Em que estado da Federação se mata mais? Nesta questão entra o problema das 

estatísticas. Exatamente porque as autoridades policiais e o Estado como um todo não querem 
investigar, as estatísticas policiais são falhas, não têm um padrão coerente e uniforme de modo 
a permitir traçar um quadro nacional e sequer estadual.3 Os trabalhos acadêmicos que têm 
sido feitos sobre homicídios - um Mapa da violência e um relatório do NEV/USP sobre morte de 
crianças e jovens4 – possuem um tratamento estatístico adequado mas são fonte de confusão 
pois que encaram a violência de forma difusa. Por causa da falta de coerência dos dados 
fornecidos pelas instituições policiais, estes trabalhos têm que se utilizar das estatísticas de 
saúde, que são padronizadas nacionalmente. A partir deles a certeza de que a morte é devida 
à ação policial vem da categoria "intervenção legal" e muitos crimes policiais acabam 
escondidos sob a rubrica "homicídios", Com isso esses trabalhos acadêmicos induzem à idéia 
de que a violência está radicada nas comunidades pobres e obscurecem a responsabilidade 
dos agentes do Estado.5

                                            
1 O relatório do "Relator Especial das Nações Unidas em Execuções Sumárias e Arbitrárias – Conclusão 
de sua visita ao Brasil" - está em: http://www.redecontraviolencia.org/Documentos/263.html 

2 Em sua descrição detalhada ficou faltando as execuções praticadas por policiais fora de serviço, de 
folga, e porém assumidas pela instituição policial como "confronto" e "legítima defesa", "legalizadas" 
portanto.  
 
3 Paulo Mesquita, "Falta transparência na segurança pública", Folha de São Paulo, 7 de fevereiro de 
2007. 
 
4 Por exemplo, Julio Jacobo Waiselfisz, Mapa da violência 2006 – Os jovens do Brasil, Brasília: 
Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), 2006), com 
uma nova edição em 2007; e Maria Fernanda Tourinho Peres, Nancy Cardia e Patrícia Carla dos Santos, 
Homicídios de crianças e jovens no Brasil, elaborado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, (São 
Paulo, NEV/USP, 2006) - http://www.nevusp.org/conteudo/index.php?conteudo_id=320 
5 Veja-se, por exemplo, o Banco de Dados do PRO-AIM, da Prefeitura da cidade de São Paulo: Programa 
de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo 
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Resta-nos as estatística feitas pelas Secretarias de Segurança Pública de cada estado 

da Federação, tendo sempre presente que não há um padrão de coerência na recolha dos 
dados. O Estado do Rio de Janeiro, que tem uma política oficialmente denominada "de 
confronto", vangloriava-se, no início do ano de 2008, de ter uma polícia militar que havia 
matado, durante 2007, 1.245 pessoas. Comparada na época à estatística fornecida pelo 
Estado de São Paulo, a do Rio era 327% maior. Aqui haviam notificado 291 mortos durante 
esse mesmo ano.6  

 
Assim as estatísticas de que dispomos são apenas indicativas do alto grau de 

letalidade dos agentes do Estado, não podendo serem tomadas de forma absoluta. Atualmente 
o site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo fornece dados apresentados por 
semestre e em quatro categorias: policiais civis em serviço e de folga, bem como policiais 
militares em serviço e folga. Eles totalizam por ano: 
 

2006 – 576 mortos 
2007 – 438 mortos 
2008 (só o primeiro semestre) – 2457

 
 

Estes números não computam as mortes provocados por outros agentes do Estado, 
tais como guardas civis municipais, policiais rodoviários, federais, etc., resumindo-se às 
"pessoas mortas em confronto com policiais civis e militares, em serviço e de folga" 
Naturalmente, também não incluem todos os assassinatos cometidos por policiais 
encapuzados organizados em "grupos de extermínio", em geral matando várias pessoas. 
Embora estas "chacinas" não sejam objeto de investigação policial, sendo logo classificadas 
como "brigas entre gangues do tráfico", de tempos em tempos a participação policial vem à 
tona, apesar de todo o esforço institucional para ocultá-la como, por exemplo, quando do 
assassinato do coronel da Polícia Militar, José Hermínio Rodrigues, em 16 de janeiro de 2008.  

 
Por seu lado o Observatório das Violências Policiais-SP8 passou  a utilizar a 

informação coletada através de notícias da imprensa de cerca de 100 jornais do Estado de São 
Paulo para listar os mortos por agentes do Estado, sejam eles policiais militares ou civis, bem 
como agentes carcerários, guardas civis municipais, policiais rodoviários, federais, etc. Mas 
nessa listagem são também incluídos todos os mortos por "grupos de extermiínio" em chacinas 
que têm a marca registrada da presença de atores policiais: são homens encapuzados com 
"toucas ninja", vestidos com trajes civis, às vezes mal escondendo elementos da farda, que 
entram em uma comunidade pobre ou favela e executam sumáriamente, sempre em locais 
públicos onde se congregam as pessoas. A intenção de espalhar terror é evidente. Às vezes 
essas chacinas são precedidas de ameaças de policiais. Depois da execução, os executores 
vão se embora calmamente, chegando logo em seguida a polícia oficial para recolher corpos e 
capsulas. 

 
Nessa coleta de dados do Observatório, iniciada no dia 12 de maio de 2006, primeiro 

dia do ataque feroz das forças institucionais contra a população pobre, de maioria negra, do 
Estado de São Paulo, coletamos os seguintes dados: 
 

2006 (a partir de 12 de maio)9 : 

                                                                                                                                
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def ; ou a Base 
de Dados Nacional do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Datasus. 
 
6 Ver O Globo, 9.03.08; Globo Online, 8.03.08; 9.03.08; e Equipe do Observatório das Violências 
Policiais-SP, "Segurança pública no Brasil: Política de confronto ou política de extermínio?" 
http://www.redecontraviolencia.org/Artigos/319.html 
 
7 http://www.ssp.sp.gov.br/estatisticas/ - consulta em 20/11/2008; 
 
8 www.ovp-sp.org – integrado ao CEHAL (Centro de Estudos de História da América Latina) / PUC-SP. 
9 Ver: http://www.ovp-sp.org/graficos_listas_mortos/2006_grafico.pdf 
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Total 455 
Mortos por agentes do Estado: 334 
Mortos por encapuzados: 121 
 
200710  
Total: 348 
Mortos por agentes do Estado: 258 
Mortos por encapuzados: 90 
  
2008 (Primeiro semestre)11

Total: 210 
Mortos por agentes do Estado: 148 
Mortos por encapuzados: 62 
 

 
 

============================================================ 
 

O Estado de São Paulo conheceu vagas de execuções sumárias em vários períodos 
durante a vigência do Estado democrático de Direito e da Constituição de 1988. A chacina do 
Carandiru, quando morreram 111 presos, em 2 de outubro de 1992, é um exemplo 
emblemático da impunidade com que se cometem estes crimes: até hoje ninguém foi punido.12 
O mesmo acontece com a chacina do Castelinho, ocorrida em 5 de março de 2002, uma 
operação ilegal em que membros do Poder Judiciário e da Secretaria de Segurança Pública de 
São Paulo retiraram ilegalmente presos do sistema carcerário, infiltraram-nos em grupos que 
consideravam pertencer ao PCC, convidaram 12 pessoas para assaltar um avião pagador 
inexistente e, no posto de pedágio do Castelinho, na região de Sorocaba, usando cerca de 100 
policiais, metralharam-nos.13

 
E para não esquecer, também temos os crimes descritos no Relatório das entidades de 

direitos humanos de São Paulo, entregue à relatora da ONU para execuções extra-judiciais, 
Sra. Asma Jahangir em 2003,14 alguns dos quais serão revistos neste Tribunal Popular, e que 
continuam até hoje impunes. 

 
 
============================================================ 
No entanto os crimes de maio de 2006 foram um choque para o Estado de São Paulo. 

Aquilo que as autoridades do Estado gostam de chamar de "crimes do PCC" tem uma história 
que não foi contada. Na verdade o "maio sangrento" é a história dos crimes da polícia do 
Estado de São Paulo e é o que queremos contar aqui. A partir de 12 de maio, depois que o 
PCC (Primeiro Comando da Capital) iniciou rebeliões sincronizadas em 82 presídios e atacou 
uma série de alvos do aparelho do Estado, inclusive matando 47 pessoas15, os policiais foram 

                                                                                                                                
 
10 Ver http://www.ovp-sp.org/graficos_listas_mortos/2007_grafico.pdf 
 
11 Os dados do primeiro semestre de 2008 ainda não estão consolidados. 
 
12 O número de mortos até hoje é colocado em dúvida, havendo indícios de que seja muito maior. Ver: 
Iwi Mina Onodera, "Estado e violência: Um estudo sobre o massacre do Carandiru – 2/10/1992", 
Dissertação de Mestrado, 2007, Departamento de História, PUC-SP. Ver: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=89144 
 
13 Hélio Bicudo, "Castelinho, um julgamento inconcluso", Última Instância, 10 de outubro de 2006. 
 
14 "São Paulo: Política de Segurança Pública ou Política de Extermínio?" – ver: http://www.ovp-
sp.org/relatorio_sp_exec_sumarias.pdf 
15 23 policiais militares, 7 policiais civis, 3 guardas-civis, 9 agentes carcerários (e mais 4 “cidadãos 
comuns”), cf. Paulo de Mesquita Neto (do NEV-USP), Crimes de maio (São Paulo, CONDEPE, lançado 
em fevereiro de 2007, p. 27) . Em outro texto do mesmo livro o Ouvidor da Polícia, Antonio Funari Filho, 
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convidados à caça ao "suspeito". A campanha de histeria sensacionalista posta em prática pela 
mídia, vinha acompanhada por uma espécie de licença para matar. Autoridades declararam em 
frases altissonantes: “vai morrer uma média de 10 a 15 bandidos por dia em São Paulo a partir 
de agora”,16 "vamos revidar, vai ser pau puro"17, “vamos zerar o jogo”, “vai ter troco”,18 “a caça 
continua”,19 etc.  

 
Mas à medida que jornalistas e entidades de direitos humanos ficavam sabendo que 

aos IMLs do Estado de São Paulo estava chegando uma quantidade astronômica de 
cadáveres, que muitos estavam sendo enterrados sem identificação por falta de espaço, e que 
familiares buscavam desesperados notícias de seus filhos desaparecidos pelos quatro cantos 
do Estado de São Paulo, entidades de direitos humanos e órgãos do governo solicitaram ao 
Conselho Regional de Medicina que contabilizasse, a partir dos laudos necroscópicos, os 
mortos por armas de fogo. Analisando os boletins de ocorrência e os laudos desses oito dias, o 
CREMESP contabilizou 493 mortes por arma de fogo entre 12 e 20 de maio.20

 
Na época o Secretário de Segurança Pública recusava-se a fornecer aos jornalistas o 

número e o nome das pessoas mortas por agentes do Estado e foi preciso o Ministério Público 
exigir e marcar prazo. No início de junho a Secretaria reconheceu a morte "de 122 pessoas em 
conflitos com a polícia entre os dias 12 e 19 de maio".21 Em outros relatos esse número 
reconhecido sobe para 126, ou 140. 

 
No entanto a conta que nos interessa não é essa. Se o CREMESP contabilizou 493 

mortes por armas de fogo em 8 dias de maio (de 12 a 20) e as próprias instituições policiais 
reconhecem que o PCC matou 47 pessoas, como explicar a morte das outras 446? É isso que 
o Estado tem que revelar. 

 
==================================================== 
 
Os agentes do Estado não começaram a matar em maio de 2006 e não pararam de 

matar em junho seguinte. As mortes se sucedem cotidianamente à razão de uma pessoa e 
meia por dia, em média. Por isto este Tribunal Popular vai analisar casos de vítimas de 
execução sumária ocorridos antes, durante e depois do maio 2006, com ênfase maior nos 
casos ocorridos durante os 8 dias sangrentos.  

 
Separamos estas execuções sumárias em três categorias:  

                                                                                                                                
fala de 47 vítimas do PCC (24 policiais militares, 8 policiais civis, 8 agentes penitenciários, 3 guardas-
civis municipais e 4 civis), ibid., p. 87. 
 
16 Citado por Jânio de Freitas, "Ciranda de crimes", Folha de S. Paulo, 18/06/2006 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1805200607.htm 
 
17 "Major da PM: 'Vamos revidar, vai ser pau puro' ", Época, maio 2006. 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG74176-6009,00.html 
 
18 Frases citadas em "O país quer saber quem são os mortos em S. Paulo", Editorial, Valor Econômico, 
24/05/2006 http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=269410 
 
19 "Mais conflitos depois das rebeliões somam 133 mortes", Valor Econômico, 17/05/2006  
http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=267377 
 
20 Sobre os crimes de maio de 2006 ver: Adriana de Lourdes Szmyhiel Ferreira e Francilene Gomes 
Fernandes, "Desaparecidos de maio de 2006: Um desafio para o Serviço Social na perspectiva de Direitos 
Humanos", TCC, Faculdade de Serviço Social – PUC/SP; e Angela Mendes de Almeida, "Estado 
autoritário e violência institucional", Meeting of the Latin American Studies Association, Montréal, 
Canada, sep. 2007 - http://www.ovp-sp.org/debate_teorico/debate_amendes_almeida.pdf 
 
21 "1978 tiros mataram 492 pessoas", Folha de S. Paulo, 13 de junho de 2006 - 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1306200601.htm 
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- Execuções sumárias feitas por policiais a serviço, "legalizadas" com a 
desculpa de um enfrentamento e da reação de legítima defesa, caracterizada 
como RSM (resistência seguida de morte); 
 
- Execuções sumárias realizadas por "grupos de extermínio", policiais em 
trajes civis, às vezes por cima das fardas, encapuzados, fato que geralmente 
a imprensa costuma classificar de "chacina;" 
 
- Desaparecidos, pessoas que foram vistas pela última vez dentro de um 
camburão da polícia ou sendo abordadas por policiais, cujos corpos nunca 
apareceram até hoje, o que constitui um crime continuado de ocultamento de 
cadáver. 
 

 
 
Queremos deixar patente que em todos estes casos: 
 

a) nenhum processo judicial foi concluído, sendo que na quase totalidade os 
processos estão paralisados; 
  
b) em todos os casos os parentes das vítimas foram mal atendidos e mal 
informados, quando não insultados, humilhados e tratados com crueldade 
verbal, em todas as instâncias govermentais – pertencentes ao Poder 
Executivo e ao Poder Judiciário - buscadas para o esclarecimento do crime. 
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CASOS ANALISADOS 
 

 
1) Casos relativos às execuções anteriores ao maio 2006 
 
Caso 1.1 
Categoria : executados por policiais militares da ROTA (um no camburão) 
José Nunes (Dedeco), 22 anos 
Ednaldo Gomes do Nascimento, 25 anos 
31 de março de 1999 
Local Sapopemba, (zona leste de São Paulo) 
 
Dedeco: Portador de deficiência auditiva foi executado na Marginal do Oratório, próximo a sua 
residência, usava aparelho para poder ouvir, tinha grau de dificuldade em se comunicar.  
Ednaldo: morto a caminho, clamava por socorro a sua companheira e que a mesma cuidasse 
dos filhos.  
Em 15 de setembro de 2008, no fórum criminal Barra Funda, foram a júri popular, cinco 
policiais militares da ROTA, autores das execuções em epígrafe. No entanto, absolvidos por 
este Júri Popular (sete jurados). O jovem José Nunes da Silva, o Dedeco, veio a falecer no 
próprio local e pelas provas constantes nos autos e pela plenária do promotor de justiça, Dr. 
Marcelo Milani, veio à confirmação do óbito no local. No entanto o jovem Ednaldo foi arrastado 
com vida, para dentro da viatura, encontrava-se já com algumas lesões, testemunhas viram-no 
gritar, pedindo por socorro, declarando que os agentes iriam matá-lo, para sua companheira 
cuidar dos filhos. Pelas provas apresentadas pelo douto representante do Parquet (promotor), 
cerca de aproximadamente três horas depois foram apresentados dois corpos de mortos. 
Contudo diante de todos os testemunhos e provas, os 5 cinco policias, foram absolvidos, pois 
os jurados assim creram que os policiais estavam no estrito cumprimento do dever legal, houve 
uma resistência, seguida da morte. Em suma, Dedeco e Ednaldo “eram criminosos”, por isso 
morreram.   
 
 
Caso 1.2 
Categoria : desaparecido 
Rodrigo Isac dos Santos, 17 anos 
19 de novembro de 2001 
Guarulhos 
 
Rodrigo Isac dos Santos, de 17 anos, foi visto pela última vez dentro da parte traseira de um 
camburão da Polícia Militar (viatura Vtr-M 31114, do 31º Batalhão da Polícia Militar) na 
madrugada de 19 de novembro de 2001, em uma via secundária na altura do nº 3000, da Av. 
Miguel Ackel, em Guarulhos, conforme duas testemunhas oculares, um amigo e uma vizinha. 
Voltava com cinco amigos de uma discoteca, encontraram outros rapazes, quando chegaram 
os policiais militares. Todos correram, mas Rodrigo foi preso. 
A prisão de Rodrigo foi precedida pelo assassinato de seu irmão Leandro Isac dos Santos, de 
19 anos, jamais esclarecida. Tendo contraído dívidas com traficantes locais, começou a ser 
extorquido por eles e por policiais, até que foi baleado em uma loja próxima à sua casa. 
Rodrigo ficou bastante revoltado com o envolvimento da polícia, que depois desse assassinato 
passou a provocar a família cercando a casa e ameaçando.  
O corpo de Rodrigo nunca apareceu, apesar dos esforços do pai, Sr. Elias Isac dos Santos, 
que passou 40 dias buscando pessoalmente o cadáver do filho, percorrendo IMLs e lugares de 
desova de cadáveres. Foi o Sr. Elias que encontrou partes do corpo de seu filho, já em 
decomposição, e pôde reconhecê-lo por um par de tênis. Os avanços na investigação foram 
todos devidos ao trabalho do Sr. Elias. Mas os exames de DNA, feitos de forma a misturar 
restos mortais de várias pessoas, deram negativo. 
No Inquérito Policial Militar um dos policiais testemunhou ter visto Rodrigo no camburão. Os 
outros seis envolvidos nesse desaparecimento chegaram a ficar presos por 11 dias, em 
dezembro de 2001. Mas foram soltos porque a Justiça Militar rejeitou o pedido de prisão 
preventiva deles. Na Corregedoria da Polícia Militar tentaram desacreditar a denúncia do Sr. 
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Elias. Só três anos depois o DHPP chamou o Sr. Elias para prestar depoimento sobre o 
desaparecimento. Durante muito tempo, antes e depois da morte de Rodrigo, a família sofreu 
perseguições e provocações por parte de policiais. Hoje, sete anos depois, o processo se 
encontra ainda em fase de instrução na Vara do Júri de Guarulhos.  
 
 
Caso 1.3 
Categoria:  Executados por um policial militar 
Fábio Ferreira da Silva, de 21 anos 
5 de abril de 2002 
Sapopemba (zona leste de São Paulo) 
 
Fábio Ferreira da Silva, de 21 anos, foi baleado no dia 15 de março de 2002, quando se dirigia 
a um aniversário, pouco depois das 21:30 hs, na Rua Divina Pastora, na altura do nº 160, na 
região de Sapopemba, zona leste de São Paulo. Ele foi atingido por 5 projéteis atirados de 
cima para baixo, dois em uma das mãos, o que evidencia que estava em posição de defesa e 
provavelmente já caído. 
Fábio tinha estado em sua escola e por volta do horário acima saiu com um amigo para ir a um 
aniversário. Este amigo voltou para a escola e contou que os dois iam passando pelo carro de 
um policial militar, à paisana, quando este, que estava de costas, virou-se para a vítima e 
atirou, dizendo: “Neguinho, você vai morrer!”. Na versão do atirador, ele viu duas pessoas 
chegando e um deles (Fábio) com a mão da cintura. Sacou então sua pistola e começou a 
disparar enquanto Fábio já empunhava um revolver. O outro teria fugido. Foi o próprio policial 
que recolheu Fábio ferido em seu carro, bem como o suposto revolver que ele empunhava, e 
levou-o para o Hospital Municipal Ignácio Proença Gouveia (João XXIII), na Moóca. 
Sabendo do acontecido pelo amigo, os pais e a tia de Fábio foram ao 70º DP e verificaram que 
o policial militar registrou um Boletim de Ocorrência acusando Fábio de ter tentado assaltá-lo, o 
que deu origem a um processo indiciando o morto. Em seguida os parentes foram ao hospital, 
mas não puderam vê-lo. Segundo os funcionários do hospital, Fábio, gravemente ferido, 
chegou algemado e foi colocado em coma induzido, permanecendo na Unidade de Terapia 
Intensiva. Sofreu quatro procedimentos cirúrgicos. Os funcionários também revelaram que o 
policial militar que atirou em Fábio recomendou que ele fosse tratado como "um ladrão". Ficou 
o tempo todo sob escolta e a família só conseguiu vê-lo uma vez. 
Faleceu depois de 20 dias, em 5 de abril. A família verificou que seu cadáver tinha uma série 
de hematomas. Foi aberto um inquérito a partir de denúncia na Ouvidoria de Polícia, que deu 
lugar ao Processo 052.02.002761-5, que correu na 1ª Vara do Júri da Capital, mas o policial 
militar foi absolvido em 16 de maio de 2008. 
 

Caso 1.4 
Categoria: Executado por cinco policiais militares 
Bruno Diego Adorni, 17 anos  
Edinaldo, 17 anos  
28 de julho de 2002 
Guarulhos, Estrada da Candinha 

No dia 28 de julho de 2002, um domingo, Bruno Diego Adorni, de 17 anos, e Edinaldo, também 
de 17 anos, foram seqüestrados por cinco policiais militares, na rua Claudino Barbosa Macedo, 
entre os números 354 e 370, no Bairro do Macedo, perto da Praça das Pedras, em Guarulhos 
(Grande São Paulo), entre 19:00 hs e 20:00 hs. Essa prisão foi testemunhada por dois 
moradores de duas casas distintas, quando mais tarde os parentes tentaram reconstituir o 
trajeto e o momento da abordagem. Eles estavam em quatro, mas o irmão de Bruno e o outro 
rapaz já tinham virado a esquina, e não tendo visto o seqüestro, ficaram esperando 
reencontrar-se.  
Às 22hs30 o irmão de Bruno voltou para casa e contou os fatos ao pai. Saíram para procurar 
Bruno pela madrugada afora. Na segunda-feira, dia 29, continuaram procurando Bruno 
acreditando tratar-se de uma prisão. Foram ao 1º DP de Guarulhos, ao 15º Batalhão, ao 
Hospital Brasil e só puderam fazer um Boletim de Ocorrência de desaparecimento no 6º DP 
depois de 72 horas. Nesta altura já sabiam que os dois tinham sido detidos por cinco policiais 
militares e colocados na parte traseira de uma viatura policial. Em sua busca desesperada 
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pelos rapazes, o irmão de Edinaldo ouviu, em ambiente freqüentado por policiais, o relato de 
que tinham matado "mais um sem vergonha" e a frase: “E nós já terminamos o serviço com 
mais dois aqui”. Mas os corpos só foram achados e recolhidos na terça-feira à tarde, dia 30 de 
julho, em uma estradinha de terra batida que sai da Estrada da Candinha. Depois de 
encontrado os corpos, o pai de Edinaldo pôde deduzir em que hora os rapazes foram mortos, 
já que havia cruzado, com seu caminhão de carretos, com uma viatura policial que entrava 
naquela estrada secundária entre 20hs30 e 21 hs. e viu duas silhuetas na parte traseira.  
Há indícios de que Edinaldo foi torturado. Os dois foram encontrados com as calças arriadas e 
os cadarços dos sapatos amarrados para evitar fuga. Bruno tinha orifícios de cinco tiros, um na 
barriga e quatro na cabeça, um deles com entrada de trás para frente. Nunca se identificou a 
viatura. O processo (nº 1560/02) nunca andou. O pai de Bruno foi "convidado" a comparecer ao 
7º DP, assediado e teve sua casa vigiada constantemente por viaturas policiais, durante muito 
tempo. 

 
Caso 1.5 
Categoria: Executado por policiais militares 
Paulo Maciel, 17 anos, ascendência judaica 
23 de outubro de 2004 
Sapopemba (zona leste de São Paulo) 
 
Paulo Maciel foi executado por policiais militares em uma viela, próximo à Av. Marginal do 
Oratório, na altura do nº 900, por volta das 4hs50, em Sapopemba. Recebeu tiros no tórax, no 
coração e nas pernas. Ele morava com a mãe no Parque Santa Madalena. O jovem Sandro 
Wellington de Jesus, de 21 anos, que passava pelo local, testemunhou a sua execução e 
também foi vítima de disparos de arma de fogo. Posteriormente, os mesmos policiais que 
executaram Paulo Maciel, prenderam Sandro e o conduziram ao 70º Distrito. Hoje Sandro está 
condenado a 24 anos de prisão, acusado de ter tentado, junto com Paulo Maciel, assassinar os 
policiais militares. Nesse processo nebuloso, a mãe do rapaz morto e a defensora de Direitos 
Humanos Valdênia Paulino estão sendo acusadas de falsidade ideológica, já que 
testemunharam em favor de Sandro. E a morte de Paulo Maciel permanece sem nenhuma 
investigação como sendo uma "resistência seguida de morte". 
 
 
2) Casos relativos a maio de 2006 
 
Caso 2.1 
Categoria: Desaparecido 
Ronaldo Procópio Alves, 30 anos 
13 de maio de 2006 
Parelheiros, zona sul de São Paulo 
 
Ronaldo Procópio Alves, 30 anos, desapareceu em 13/05/06, por volta das 13hs no bairro de 
Parelheiros, zona sul de São Paulo. Neste local, Ronaldo estava jogando bola, quando, 
segundo declaração de testemunhas, policiais militares da Força Tática teriam abordado, 
agredido e detido Ronaldo, colocando-o no “chiqueirinho” da viatura. Mais tarde, a mesma 
testemunha pôde novamente ver Ronaldo de cabeça baixa no interior da viatura em um  Posto 
de Saúde onde os policiais perguntavam se alguém o conhecia, suspeitando que  o mesmo era 
o autor de um ataque a este posto de saúde. Neste suposto ataque uma policial militar teria 
sido ferida. Ela não reconheceu Ronaldo como autor desta ação. 
Ainda no dia 13/05/06, Fernanda, companheira de Ronaldo, recebeu uma ligação da 25º D.P 
informando-a que  Ronaldo estava detido no local. Ao chegar à Delegacia, por volta das 20:00 
hrs do mesmo dia, Fernanda foi informada que Ronaldo já havia sido liberado. Desde então a 
família nunca mais soube notícias de seu paradeiro.  
Os familiares de Ronaldo procuraram o 25º D.P, a Corregedoria da Polícia Militar, a 2ª 
Delegacia de Desaparecimento de Pessoas do DHPP, além de terem feito buscas, sem lograr 
êxito, em IML’s  da capital e região metropolitana. 
Em 12/06/06 participaram de uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Ronaldo 
Marzagão, que não teve nenhum resultado. 
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Caso 2.2 
Categoria: Desaparecidos 
Diego Augusto Sant'Ana, de 15 anos  
Everton Pereira dos Santos, de 26 anos  
14 de maio de 2006 
Guarulhos 
 

No dia 14/05/06, Diego Augusto Sant’anna, 15 anos, negro, desapareceu no Bosque Maia, 
região central da cidade de Guarulhos, em companhia de Everton Pereira dos Santos, de 26 
anos. Ambos foram abordados e detidos por policiais militares da Força Tática  
Diego cumpria medida sócio-educativa de prestação de serviço à comunidade, em virtude de 
ter se envolvido em um furto de vasos de bronze, no cemitério. 
Com relação a seu desaparecimento, alguns de seus amigos disseram ao Sr. Agostinho, pai do 
adolescente, que o seqüestro de Diego e Everton foi realizado por policiais da Força Tática. 
Tais amigos, ao serem ouvidos na Corregedoria da Polícia Militar, negaram a versão contada 
ao pai. Seguramente com medo, disseram aos policiais que Diego e Everton teriam ido para 
Santos.  
Everton tinha passagem pela polícia por envolvimento com drogas, era dependente químico, e, 
à época de seu desaparecimento, estava em liberdade condicional. 
Na data do desaparecimento dos dois amigos, Everton saiu de casa por volta das 16hs. Saiu 
sozinho, sem a companheira Daniela. Esta teria ido ao encontro de Everton, no mesmo dia, por 
volta das 20:00 hs. Quando chegou no Bosque ficou sabendo que Everton e Diego tinham sido 
abordados e levados pela viatura da  Força Tática. Segundo as informações fornecidas pela 
família, Everton já estaria visado por estes PM’S que já tinham-no ameaçado após um 
desentendimento. Os pais de Everton referem que quando souberam que o filho foi detido, 
estiveram na 1ª Delegacia de Polícia. No local receberam informações desencontradas. Um 
policial lhes disse que Everton não estava detido ali. No entanto, outro referiu ao pai que 
Everton estava, sim, detido no local e que no dia seguinte ele seria levado ao Centro de 
Detenção Provisória. No dia seguinte, 15 de maio de 2006, o Sr. João esteve no local e 
desesperou-se ao saber que o filho não estava na Delegacia. Segundo os policiais, sequer 
esteve detido ali na noite anterior.  
As duas famílias das vítimas registraram queixa na Delegacia de Polícia, na Corregedoria da 
Polícia Militar, na 2ª Delegacia de Desaparecimento de Pessoas do DHPP, além de terem feito 
buscas, sem lograr êxito, em  IML’s da capital e região metropolitana. 
Em 12/06/06 participaram de uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Ronaldo 
Marzagão, que não teve nenhum resultado.  
 
Caso 2.3 
Categoria: Executado por policiais militares 
Maycon Carlos Silva, adolescente 
15 de maio de 2006 
Bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo 
 
Maycon Carlos Silva desapareceu no dia 15 de Maio de 2006, no bairro da Casa 
Verde (zona norte de São Paulo), perto da quadra da Escola de Samba 
Império da Casa Verde, e seu corpo foi enterrado numa vala comum como 
"indigente". Documentos da Ouvidoria da Polícia apontam fortes indícios de que Silva 
foi levado por PMs da Força Tática. Após insistência por parte de seus 
familiares, a Polícia de São Paulo descobriu que Maycon era um dos 38 mortos 
no Estado que haviam sido enterrados sem identidade. Até hoje, o governo 
não diz quem são 22 dos enterrados como "indigentes". 
 
 
Caso 2.4 
Categoria : Desaparecido 
Paulo Alexandre Gomes, de 23 anos 
16 de maio de 2006  
Itaquera, zona leste de São Paulo 
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Paulo Alexandre Gomes, 23 anos, saiu de sua residência, no dia 16/05/06, por volta das 21hs, 
dizendo que ia para casa da namorada Janaína. Foi visto pela última vez, na mesma noite,  por 
volta das 23 horas,bem próximo a sua casa, no bairro de Itaquera, zona leste da capital. 
Segundo a versão da testemunha Leandro, por volta deste horário, Paulo o teria chamado para 
ir a uma biqueira (ponto de vendas de droga), localizada bem próxima do local. Afirma Leandro  
que Paulo entrou em uma viela, da favela Vila Progresso, rumo à biqueira. Antes de Paulo 
entrar foi possível que ambos visualizassem uma viatura da ROTA entrando na mesma favela, 
por uma rua paralela. Mesmo vendo a viatura Paulo teria entrado na viela. Leandro ficou 
aguardando Paulo por cerca de 30 minutos. Ao ver a viatura da ROTA sair da favela, saiu do 
local, mesmo sem Paulo. Desde então, Paulo não foi mais visto. 
Sem dúvida por estar com medo. Leandro negou esta versão na Corregedoria de Policia e na 
Delegacia de Desaparecidos. Nestes órgãos ele referiu que esteve sim com Paulo por volta das 
23hs do dia 16/05 e depois o deixou no ponto de ônibus para que o mesmo fosse à casa da 
namorada, local onde nunca chegou. Outros amigos de Paulo afirmam que souberam por 
Leandro que naquela noite Paulo, Leandro e outros amigos foram abordados por uma viatura 
da ROTA. Alguns correram, dentre eles Leandro e Paulo, que, desde então, nunca mais foi 
visto. 
As investigações da Corregedoria afirmam ainda que, na noite de 16/05/06, nenhuma viatura 
da ROTA esteve nesta região, fato facilmente contestável tendo em vista que a própria família 
viu ao menos duas viaturas circulando na rua onde residem.  
Os familiares de Paulo procuraram o 103º D.P, a Corregedoria da Polícia Militar, a 2ª Delegacia 
de Desaparecimento de Pessoas do DHPP, além de terem feito buscas, sem lograr êxito, em 
ao menos 6 IML’s da capital e região metropolitana. 
Em 12/06/06 participaram de uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Ronaldo 
Marzagão, que não deu nenhum resultado 
 
 
Caso 2.5. 
Categoria:  Executados por homens encapuzados - Chacina  
Edivaldo Soares de Andrade, 24 
Fábio de Lima Andrade, 24 
Israel Alves de Souza, 25  
14 de maio de 2006 
Parque Bristol, São Paulo, zona Sul 
 
Edivaldo Soares de Andrade, 24 
Edivaldo Soares de Andrade, de 24 anos, foi executado por homens encapuzados por volta 
das 22hs do dia 14 de maio de 2006, na Rua Jorge Morais, Parque Bristol, zona sul de São 
Paulo. Edivaldo foi atingido por 3 tiros de calibre grosso: 1 na região abdominal do lado direito 
e 2 tiros nas costas, do lado direito.   
Edivaldo conversava com mais três amigos na rua quando parou um carro escuro de onde 
desceram três homens encapuzados com armas na mão. Pensando que era polícia, os 
rapazes se preparavam para mostrar os documentos quando foram fuzilados. Familiares e 
vizinhos saíram para a rua a tempo de ver o carro Vectra Verde, sem placas e com os vídeos 
filmados, sair em disparada. Logo em seguida apareceu uma blazer da PM, sem ser chamada, 
recolheu as cápsulas e projéteis do chão, revistou e intimidou os jovens que saíram para 
prestar socorro, e foram embora sem fazer perguntas.  
Outros dois jovens morreram e Fernando Elza, o que menos se feriu, conseguiu chegar com 
vida até o hospital. Enquanto era medicado no hospital Saboya, foi retirado por PMs e levado 
para fazer o BO. Testemunhas relatam que ele foi agredido e ameaçado antes de chegar na 
83a DP. Depois disso, Fernando se isolou do mundo.  
Testemunhas viram o mesmo carro ao lado de uma viatura da PM, e os ocupantes com toucas 
ninja levantadas, e em outro momento ele foi visto no estacionamento do 83o DP. 
A família levou o caso à Defensoria, mas o processo não andou por falta de testemunhas. Na 
Ouvidoria foram informados que o caso logo seria resolvido. Nada aconteceu. Procuraram o 
DHPP mais de um ano depois e souberam que nem os exames de balística haviam sido 
feitos... Em novembro de 2007 foram falar com o relator da ONU para execuções sumarias, Sr. 
Philip Alston. 
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Fábio de Lima Andrade, 24 
Fábio de Lima Andrade, 24 anos, foi executado por homens encapuzados por volta das 22hs 
do dia 14 de maio de 2006, na Rua Jorge Morais, Parque Bristol, zona sul de São Paulo. Fábio 
foi atingido por 7 tiros de calibre grosso: 1 na região toráxica direita, 1 no braço direito, 1 na 
região do antebraço direito, 3 na região abdominal e 1 na região toráxica central.  
Fabio saiu da casa da namorada e mãe de seu filho, após levar uma lembrancinha de dia das 
mães para ela, e se juntou a alguns amigos que encontrou conversando na rua. De repente 
surgiu um carro escuro de onde desceram três homens encapuzados com armas na mão. 
Pensando que era polícia, os rapazes se preparavam para mostrar os documentos quando 
foram fuzilados. Familiares e vizinhos saíram para a rua a tempo de ver o carro Vectra Verde, 
sem placas e com os vídeos filmados, sair em disparada. Logo em seguida apareceu uma 
blazer da PM, sem ser chamada, recolheu as cápsulas e projéteis do chão, revistou e intimidou 
os jovens que saíram para prestar socorro, e foram embora sem fazer perguntas.  
Outros dois jovens morreram e Fernando Elza, o que menos se feriu, conseguiu chegar com 
vida até o hospital. Enquanto era medicado no hospital Saboya, foi retirado por PMs e levado 
para fazer o BO. Testemunhas relatam que ele foi agredido e ameaçado antes de chegar na 
83a DP. Depois disso, Fernando se isolou do mundo.  
Testemunhas viram o mesmo carro ao lado de uma viatura da PM, e os ocupantes com toucas 
ninja levantadas, e em outro momento ele foi visto no estacionamento do 83o DP. 
A família levou o caso à Defensoria, mas o processo não andou por falta de testemunhas. Na 
Ouvidoria foram informados que o caso logo seria resolvido. Nada aconteceu. Procuraram o 
DHPP mais de um ano depois e souberam que nem os exames de balística haviam sido 
feitos... Em novembro de 2007 foram falar com o relator da ONU para execuções sumarias, Sr. 
Philip Alston. 
 
Israel Alves de Souza, 25  
Israel Alves de Souza, 25 anos, foi executado por homens encapuzados por volta das 22hs do 
dia 14 de maio de 2006, na Rua Jorge Morais, Parque Bristol, zona sul de São Paulo. Israel foi 
atingido por 7 tiros: 2 tiros na região toráxica esquerda, 1 na região medial braço esquerdo, 1 
na região da panturrilha esquerda, panturrilha direita, coxa esquerda e coxa direita.   
Israel conversava com mais três amigos na rua quando parou um carro escuro de onde 
desceram três homens encapuzados com armas na mão. Pensando que era polícia, os 
rapazes se preparavam para mostrar os documentos quando foram fuzilados. Familiares e 
vizinhos saíram para a rua a tempo de ver o carro Vectra Verde, sem placas e com os vídeos 
filmados, sair em disparada.  
Logo em seguida apareceu uma blazer da PM, sem ser chamada, recolheu as cápsulas e 
projéteis do chão, revistou e intimidou os jovens que saíram para prestar socorro, e foram 
embora sem fazer perguntas.  
Outros dois jovens morreram e Fernando Elza, o que menos se feriu, conseguiu chegar com 
vida até o hospital. Enquanto era medicado no hospital Saboya, foi retirado por PMs e levado 
para fazer o BO. Testemunhas relatam que ele foi agredido e ameaçado antes de chegar na 
83a DP. Depois disso, Fernando se isolou do mundo.  
Testemunhas viram o mesmo carro ao lado de uma viatura da PM, e os ocupantes com toucas 
ninja levantadas, e em outro momento ele foi visto no estacionamento do 83o DP. 
A família levou o caso à Defensoria, mas o processo não andou por falta de testemunhas. Na 
Ouvidoria foram informados que o caso logo seria resolvido. Nada aconteceu. Procuraram o 
DHPP mais de um ano depois e souberam que nem os exames de balística haviam sido 
feitos... Em novembro de 2007 foram falar com o relator da ONU para execuções sumarias, Sr. 
Philip Alston. 
 
Caso 2.6 
Categoria: Executados por homens encapuzados  
Marcos Rebello Filho, 26 anos 
Thiago Roberto Soares, 19 anos 
14 de maio de 2006 
Santos 
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Marcos Rebello Filho, 26 anos  
Marcos Rebello Filho, de 26 anos, foi executado por homens encapuzados por volta das 22hs 
do dia 14 de maio de 2006, na Rua Lourenço Gomes Junior, 220, bairro da Areia Branca, Zona 
Noroeste de Santos. 
Depois de passar o dia das mães com a família e deixar sua filhinha em casa com a mãe, 
Marcos foi encontrar amigos numa casa de videogame para combinar um surfe para o dia 
seguinte, pois acabara de entrar em férias da papelaria onde trabalhava.  
Por volta das 22 hs quatro homens encapuzados em duas motos e um carro pararam na porta 
do estabelecimento e o chamaram para fora. Marcos saiu com as mãos para cima dizendo que 
não devia nada. Ao notar que iriam atirar de qualquer jeito, tentou correr mas tropeçou num 
buraco na calçada. Foi executado com 9 tiros, 3 deles na cabeça. Os encapuzados recolheram 
as cápsulas antes de ir embora. Logo em seguida apareceu uma ambulância e levou os mortos 
para o hospital. Testemunhas relatam que uma blazer da PM estava rondando a área e já 
havia passado por ali várias vezes.  
Os policiais que fizeram o Boletim de Ocorrência mudaram o endereço do local onde ocorreram 
os assassinatos, colocando o de um bar conhecido por ser ponto de drogas, numa clara 
tentativa de incriminar as vítimas. 
A mãe de Marcos procurou a policia várias vezes mas só conseguiu prestar depoimento um 
mês e vinte dias depois. Procurou também o Condepe, a Ouvidoria, a Defensoria, e a 
Comissão Justiça e Paz.  O processo está arquivado. 
 
 
Thiago Roberto Soares, 19 anos 
Thiago Roberto Soares, 19 anos, foi executado por homens encapuzados por volta das 22hs 
do dia 14 de maio de 2006, na Rua Lourenço Gomes Junior, 220, bairro da Areia Branca, 
Santos. 
Thiago estava em uma casa de videogame com amigos quando quatro homens encapuzados 
em duas motos e um carro pararam na porta do estabelecimento e o chamaram para fora. Ao 
sair, foi executado com 8 tiros. Os encapuzados recolheram as cápsulas antes de ir embora. 
Logo em seguida apareceu uma ambulância e levou os mortos para o hospital. Testemunhas 
relatam que uma blazer da PM estava rondando a área e já havia passado por ali várias vezes.  
Os policiais que fizeram o Boletim de Ocorrência mudaram o endereço do local onde ocorreram 
os assassinatos, colocando o de um bar conhecido por ser ponto de drogas, numa clara 
tentativa de incriminar as vítimas. 
Thiago vivia reclamando para a mãe que era perseguido por policiais que não o deixavam em 
paz, sempre o ameaçando e intimidando. Quinze dias antes do ocorrido, Thiago disse que não 
agüentava mais as ameaças, que temia que algo fosse feito contra sua vida e deixou um papel 
com os nomes dos policiais que o ameaçavam.  
A mãe de Thiago levou o caso à Comissão Justiça e Paz e à Defensoria, mas até agora nada 
aconteceu. 
 
 
Caso 2.7 
Categoria: Executados homens encapuzados 
Edson Gonçalves Souza , 20 anos  
Washington de Almeida, 21 anos 
14 de maio de 2006   
Itapevi, zona oeste da Grande São Paulo 
 
Edson Gonçalves Souza , 20 anos  
Edson Gonçalves Souza, 20 anos, foi executado por homens encapuzados por volta das 
2.30hs, de 15 de maio de 2006, na Rua José Januário, Jardim Rosimeire, Itapevi, Zona Oeste 
de São Paulo. Ele levou 15 tiros de armas calibre 45 e 12.  
Edson aguardava a namorada na frente da casa dela, para descerem com amigos para o litoral 
em um ônibus fretado que já os aguardava. Edson estava com as passagens no bolso. 
Enquanto esperava conversando com seu amigo Washington, de 21 anos, um carro escuro 
apareceu e desceram dois homens encapuzados que passaram a atirar contra os dois rapazes. 
Edson foi atingido por 10 tiros. 
O sogro de Edson saiu à rua ao ouvir os tiros e acompanhou a chegada de umas quinze 
viaturas da polícia logo em seguida. Um policial disse: “Apagaram os faróis desse daqui”, 
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enquanto chutava o corpo de Édson para a rua. Outros policiais riam. O sogro de Édson 
entregou quatro cápsulas para um PM que simplesmente as atirou para dentro de um bueiro. 
A mãe de Édson só pôde ir ao IML reconhecer o corpo do filho na manhã seguinte. Foi 
orientada a ir até a delegacia. Chegando lá o delegado perguntou se seu filho tinha passagem 
na policia. Ela disse que não. O delegado disse a ela que fosse investigar para descobrir quem 
havia feito aquilo, e trouxesse o relatório para ele.  
 
Caso 2.8 
Categoria: Executados homens encapuzados 
Ana Paula Gonzaga dos Santos, 20 anos 
Eddie Joey de Oliveira Lavezani, 22 anos 
Bianca Lavezani dos Santos, 9 meses e uma semana na barriga da mãe  
15 de maio de 2006 
Santos 
 
Ana Paula Gonzaga dos Santos, 20 anos 
Ana Paula Gonzaga dos Santos foi executada por homens encapuzados por volta das 22.30hs 
do dia 15 de maio de 2006, na Rua Campos Sales, bairro do Marapé, Santos.  
Ana Paula saiu de bicicleta com o namorado Eddie Joey e mais dois amigos por volta das 22hs 
para comprar leite para a filha Bia. Quando estavam na Av. Campos Sales começaram a ser 
acompanhados por um carro escuro, que ia parando e acelerando. Os jovens viram que o 
motorista era um policial do bairro e começaram a falar em voz alta que estavam indo ao 
mercado. De repente esse carro parou e desceram quatro homens encapuzados já atirando em 
Eddie. Ana Paula entrou na frente para tentar protegê-lo com sua gravidez – estava a três dias 
de fazer o parto cesariano. Eddie implorou para que a deixassem ir, pois estava grávida. O 
encapuzado disse “Estava!” e deu-lhe um tiro na cabeça e logo outro na barriga. Ana Paula foi 
morta com 3 tiros, que acabaram também com a vida do bebê que levava na barriga.   
Logo em seguida apareceram várias viaturas de policia para "socorrer" os corpos. Vizinhos 
relataram que quando a policia deixou o local, o mesmo carro voltou e recolheu todas as 
cápsulas.  
O vigia do posto em frente que havia assistido tudo foi executado algumas horas depois. 
Os amigos que conseguiram fugir não têm dúvidas de que eram os policiais que patrulham o 
bairro e contam que até hoje esses policiais usam a morte dos dois para intimidar jovens da 
região e a exibem como um troféu. 
 
Eddie Joey de Oliveira Lavezani, 22 anos 
Eddie Joey de Oliveira Lavezani, 22 anos, morto por homens encapuzados por volta das 22.30 
do dia 15 de maio de 2006, na Av. Campos Sales, bairro do Marapé, Santos 
Eddie saiu de bicicleta com sua namorada Ana Paula para comprar leite para a filha Bia por 
volta das 22hs. Quando estavam na Av. Campos Sales começaram a ser acompanhados por 
um carro escuro, que ia parando e acelerando. Os jovens viram que o motorista era um policial 
do bairro e começaram a falar em voz alta que estavam indo ao mercado. De repente esse 
carro parou e desceram quatro homens encapuzados já atirando em Eddie. Ana Paula entrou 
na frente para tentar protegê-lo com sua gravidez – estava a três dias de fazer o parto 
cesariano. Eddie implorou para que a deixassem ir, pois estava grávida. O encapuzado atirou 
na cabeça de Ana Paula, dizendo “Estava!”. Eddie então foi fuzilado com 8 tiros: 1 na cabeça, 
por trás, 2 nas costas, 2 no tórax, 1 no braço direito e 1 tiro em cada mão.  
Logo em seguida apareceram vários carros de policia para "socorrer" os corpos. Vizinhos 
relatam que quando a policia deixou o local, o mesmo carro voltou e recolheu todas as 
cápsulas.  
O vigia do posto em frente que havia assistido tudo foi executado algumas horas depois. 
Os amigos que conseguiram fugir não tem dúvidas de que eram os policiais que patrulham o 
bairro e contam que até hj esses policiais usam a morte dos dois para intimidar jovens da 
região e a exibem como um troféu. 
 
Bianca Lavezani dos Santos, 9 meses e uma semana (na barriga da mãe)  
Bianca Lavezari dos Santos, 9 meses e 1 semana (na barriga da mãe), foi executada por 
homens encapuzados por volta das 22.30hs do dia 5 de maio de 2006. 
Bianca estava na barriga da mãe se preparando para vir ao mundo quando homens 
encapuzados a executaram junto com sua mãe e pai.  
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Bianca viria ao mundo de parto cesariano no dia 18 de maio de 2006. 
Autoridades diziam que os mortos tinham dívida de drogas com o PCC. A avó lhes perguntou: 
“Quanto a minha neta devia?”  
Apesar de já estar totalmente formada, e saúdavel, Bianca não entrou na contabilidade dos 
mortos, pois não conseguiu nascer.  
 
 
Caso 2.9 
Categoria: Executado  por  policiais militares 
Alan Cristhian  Neves de Melo,  23 anos  
16  de maio de 2006 
Bairro  Itaquera , zona  leste  de São Paulo 
 
Por  volta das 21:40 da noite de 16 de maio de 2006, Alan que  estava  conversando com 
colegas próximo a sua residência, saiu do local em direção à casa de outro amigo, bem 
próximo de sua. No percurso foi abordado por  3 policiais militares  que o  executaram 
sumariamente,  com  4 tiros. Os fatos ocorreram nas imediações da Nova Radial Leste, bem  
próximo ao local do desaparecimento de Paulo Alexandre Gomes.  Alan foi  encontrado já  
morto no hospital  Planalto. Embora  estivesse com seu RG no bolso, sua mãe, Sra. Elizete 
encontrou  o filho  registrado como desconhecido.  
O laudo obtido de  Alan foi um dos 124 analisados  pelo perito Ricardo Molina que  identificou  
que deste total, cerca de 60 % a 70 % das vítimas apresentavam indícios de terem sido 
executadas sumariamente, embora no B.O. conste o registro de resistência seguida  de morte. 
 
 
Caso 2.10 
Categoria: Executados homens encapuzados  
Mateus Andrade de Freitas, 21 anos 
Ricardo Porto Noronha, 17 anos 
17 de maio de 2006 
Santos 
 
Mateus Andrade de Freitas, 21 anos 
Mateus Andrade de Freitas, 21 anos, foi executado por homens encapuzados por volta 20 hs 
da noite de 17 de maio de 2006, na curva do morro no fim da Rua São Sebastião, Bairro 
Saboó, Santos. 
Mateus saiu de casa por volta das 19.30 hs do dia 17 de maio de 2006 para ir à Escola 
Estadual Pe. Bartolomeu de Gusmãos onde cursava o Supletivo de 2o grau. Era a primeira vez 
que teria aula naquela semana, pois as escolas haviam fechado as portas devido aos "ataques 
do PCC". Durante o dia o governador de São Paulo e o secretário de segurança de Santos 
anunciaram na TV que a situação estava sob controle e todos deveriam voltar à sua vida 
normal. Chegando lá ele foi dispensado pois a escola havia recebido ordens por telefone para 
fechar as portas. Largou os cadernos em casa e saiu novamente. Pouco depois os  pais de 
Mateus ouviram tiros. O pai saiu correndo para ver o que era e passou pelo amigo de Mateus, 
Ricardo, caído na rua, agonizando. Foi informado por vizinhos que homens encapuzados 
haviam passado de moto atirando e que Mateus teria corrido para o fim da rua.Chegando lá, 
encontrou-o caído já sem vida. Tentou socorrê-lo, pedindo ajuda a um transeunte para colocá-
lo nas costas. Em seguida apareceu uma viatura e levou-os para a Santa Casa.  
Testemunhas disseram que foram homens encapuzados de moto.  
O caso foi levado para o Condepe, a Ouvidoria, a Defensoria, a Comissão Justiça e Paz, mas 
nada foi investigado. 
 
Ricardo Porto Noronha, 17 anos  
Ricardo Porto Noronha, 17 anos, foi executado por homens encapuzados por volta das 20 hs 
da noite de 17 de maio de 2006 na Rua Sebastião, Bairro Saboó, Santos.   
Ricardo se despediu da avó por volta das 19.30 hs do dia 17 de maio de 2006 para ir para a 
Escola Estadual Pe. Bartolomeu de Gusmãos onde cursava o Supletivo de 2o grau. Era a 
primeira vez que teria aula naquela semana, pois as escolas haviam fechado as portas devido 
aos "ataques do PCC". Durante o dia o governador de São Paulo e o secretário de segurança 
de Santos anunciaram na TV que a situação estava sob controle e todos deveriam voltar à sua 
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vida normal. Chegando lá ele foi dispensado pois a escola havia recebido ordens por telefone 
para fechar as portas.  Deixou os cadernos na casa do amigo Mateus e saíram novamente. 
Pouco depois os  pais de Mateus ouviram tiros. O pai de Mateus saiu correndo e viu Ricardo 
agonizando no chão na frente da Pizzaria.  Vizinhos disseram que homens encapuzados 
haviam passado de moto atirando.  
Logo apareceu o Resgate que não deixou ninguém se aproximar de Ricardo. Ele só chegou à 
Santa Casa quase uma hora depois, morto.  
O caso foi levado para o Condepe, a Ouvidoria, a Defensoria, a Comissão Justiça e Paz, mas 
nada foi investigado 
 
Caso 2.11 
Categoria: Executado por policiais militares da ROTA 
Jardel Silva de Oliveira, 16 anos 
15 de maio 2006  
Guarulhos, Grande São Paulo 
 
Jardel Silva de Oliveira, 16 anos, desapareceu no dia 15 de maio de 2006, na Av. do Estado, 
Canindé, e foi encontrado enterrado como indigente num cemitério em Guarulhos 45 dias 
depois. 
Segundo informações da Unidade de Semiliberdade de Progressão da Febem, na Av. do 
Estado, Jardel saiu no dia 15 de maio para ir ver um emprego em Interlagos. A mãe de Jardel 
foi visitá-lo no dia 18 e só então ficou sabendo que seu filho havia saído e não tinha voltado. 
Ela achou estranho pois ele nunca havia trabalhado e no dia 15 de maio de 2006 a cidade de 
São Paulo estava parada devido ao "toque de recolher". Então iniciou sua busca por hospitais e 
IMLs de São Paulo. Procurou a delegacia de desaparecidos do DHPP onde lhe perguntaram: 
“Seu filho não é do PCC, não, dona?” E depois foi buscar ajuda na ONG Mães da Sé.  
Quarenta e cinco dias depois ela foi chamada para reconhecer um corpo em Guarulhos, que 
infelizmente era o de seu filho Jardel. Segundo o Boletim de Ocorrência, Jardel havia sido 
morto por policiais da ROTA pois estava planejando um ataque contra uma agência bancária 
em Guarulhos e reagiu à prisão. Jardel foi enterrado como desconhecido apesar de estar com 
o autorização de saída da Febem no bolso.  
De acordo com o BO, Jardel foi morto junto com um rapaz de 25 anos que era presidiário e 
tinha recebido indulto. Jardel estava na Febem havia três semanas apenas, por decisão da 
mãe, que achou que ali ele estaria protegido. Um dos policiais que matou Jardel é acusado de 
participar de várias outras execuções em Guarulhos.  
 
 
Caso 2.12 
Categoria: Encontrado morto, executado por policiais militares  
Edson Rogério Silva dos Santos, 29 anos 
15 de maio de 2006. 
Santos 
 
 
Edson Rogério Silva dos Santos, 29 anos, foi encontrado morto por policiais militares por volta 
das 23.30 hs do dia 15 de maio de 2006 na R. Torquato Dias, 258, Bairro Nova Cintra, Santos. 
Rogério passou pela casa da mãe por volta das 22hs para pegar remédio e dinheiro para a 
gasolina da moto e foi para sua casa no morro. A mãe implorou que ele não saísse pois estava 
perigoso na rua. Segundo um amigo que estava com ele, foram até um posto abastecer a moto 
e lá foram abordados por policiais militares que pediram documentos e perguntaram se os 
jovens tinham passagem pela polícia. Rogério disse que sim mas que era trabalhador e 
funcionário da Terracom, empresa que presta serviços de limpeza para a prefeitura de Santos. 
Os PMs não deram ouvidos e começaram a espancá-lo. Rogério pedia que parassem e tentava 
lhes mostrar o seu holerith que estava no bolso. Os PMs, antes de ir embora, o ameaçaram 
“Morreu, tu é ladrão, entendeu?”. Rogério foi embora em seguida, na mesma direção que a 
viatura. 
A mãe de Rogério ficou sabendo da morte de seu filho pelo rádio na manhã seguinte. A notícia 
dizia que um ex-presidiário havia sido encontrado morto no morro Nova Cintra. O BO diz que 
PMs foram atender a uma ocorrência de homicídio e encontraram Rogério morto.   
Na tarde do dia 15 de maio a mãe havia recebido um telefonema de um policial militar da 
família, dizendo que o bicho ia pegar naquela noite e  que ela avisasse para as "pessoas de 
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bem" ficarem em casa,  mas que não avisasse os "trastes", porque o "bicho ia pegar", e quem 
estivesse na rua era "traste" e ia morrer. 
A mãe teve que batalhar por mais de uma mês para ser ouvida na delegacia. Ela queria a fita 
da câmera de vigilância do posto, para identificar os PMs que haviam abordado Rogério. Por 
acaso soube que a fita havia sido "apagada". Pediu para ver as cópias das gravações do 
COPOM, para que identificassem a ocorrência de homicídio supostamente recebida pelos 
policiais, mas nunca foi atendida. Foi ao Condepe, à Ouvidoria, à Defensoria, à Comissão 
Justiça e Paz. Até hoje nada foi investigado. 
 
 
Caso 2.13 
Categoria: Executado por 2 homens encapuzados 
Anderson da Silva Pessoa, 24 
Data: 17 de maio de 2008 
Guarulhos, Bairro dos Pimentas 
 
No dia 17 de maio de 2006, Anderson da Silva Pessoa, de 24 anos, foi baleado na cabeça, por 
volta das 21hs, por dois homens encapuzados, que desceram de um carro escuro, modelo 
novo, que as testemunhas dizem que era um Astra e entraram na sua lan-house, situada na 
Rua nº 9, no Parque Marcos Freire, em Guarulhos, Minutos depois chegaram várias viaturas da 
Polícia Militar, recolheram as cápsulas e o corpo do morto. 
Anderson tinha passado um ano e alguns meses no CDP-1 de Guarulhos em prisão preventiva, 
acusado de assalto à mão armada. Como o julgamento não foi realizado durante esse tempo 
ele foi solto. Com a ajuda da família tinha montado um pequeno negócio, a lan-house. Um dia 
antes de sua morte, ela foi invadida por policias da ROCAM. No dia seguinte houve nova 
invasão de outros policiais da ROCAM. Dez minutos depois dessa abordagem parou em frente 
do estabelecimento o carro de onde desceriam os executores de sua morte. 
O pai de Anderson depôs no Ministério Público e o processo corre em sigilo. Não se tem notícia 
de nenhum andamento. 
 
Caso 2.14 
Categoria: Executado por policiais militares da ROTA 
Almir do Nascimento, 24 anos 
Data Provavel: 25 de agosto de 2006 
Sapopemba ( zona leste de São Paulo) 
 
Almir estava em regime de livramento condicional, teria audiência no Fórum Criminal da Barra 
Funda em 04.09.2006. Ao sair do presídio passou a residir com sua mãe, Liolita, viúva. Mas 
antes disso foi executado no fim de agosto, provavelmente no dia 25. A mãe, Sra. Liolita, 
compareceu ao CDHS para relatar o fato em 31.08.2006. A residência de mãe e filho à época 
dos fatos, ficava na Av. Sapopemba, na altura no nº 10.900, área de grande fluxo de coletivos e 
carros.  
Segundo testemunhas que depois não quiseram se apresentar, Almir foi abordado pela ROTA 
e colocado na viatura, em um bairro da região de Sapopemba, a Vila Júlia, na rua onde residia 
a mãe de sua filha, já que ele estava visitar a criança. Seu corpo foi encontrado depois de dois 
dias no IML Central por sua mãe. Apresentava marcas profundas de coronhadas e tiros na 
região do tórax. A alegação constante em B.O. é "resistência seguida de morte", pois estaria 
cometendo o delito de roubo, porém em local bastante afastado daquele onde foi visto ser 
preso e colocado no camburão. O caso também é acompanhado pela ACAT BRASIL, sua mãe 
tendo se destacado muito na luta dos encarcerados e em prol dos direitos humanos. O caso foi 
arquivado por falta de testemunhas. 
 
 
Caso 2.15 
Categoria: Executado por homens encapuzados 
Wagner Luiz dos Santos, 22 anos. 
15 de maio de 2006 
Caminho da Divisa, 43, Zona Noroeste 
Santos 
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Wagner Luiz dos Santos foi executado por homens encapuzados por volta das 21hs de 15 de 
maio de 2006., no Caminho da Divisa, 43, Zona Noroeste, Santos. 
Wagner voltava de bicicleta da casa de sua tia na zona noroeste de Santos quando ouviu 
barulho de tiros.  Percebeu que os tiros vinham de um bar logo adiante e resolveu descer da 
bicicleta. Logo que começou a caminhar apareceu uma moto com dois rapazes encapuzados 
que atiraram contra ele.  Wagner foi atingido por 5 tiros. Testemunhas contam que veio uma 
ambulância para socorrer as vítimas do bar, mas se recusaram a levar Wagner, que teve que 
esperar outra ambulância. Wagner morreu ao dar entrada no Pronto Socorro da Zona 
Noroeste. A família foi chamada para depôr, mas nunca teve notícias sobre as investigações. 
 
 
3) Casos posteriores a maio de 2006 
 
Caso 3.1 
Categoria: Executado por policiais militares (por um policial militar) 
Kleyton Pedro de Souza, de 7 anos 
29 de dezembro de 2006 
Guarulhos (Grande São Paulo) 
 
O menino Kleyton, de sete anos, foi morto na tarde de 29 de dezembro, pouco antes no Ano 
Novo de 2007, na entrada da favela da Vila Flórida, na Rua João Pinheiro, em Guarulhos, por 
volta das 16h30.  
Dois policiais militares perseguiam três rapazes que, para fugir, pularam em um córrego, que 
fica ao lado de um corredor descoberto em cujo final fica a porta de entrada da casa dos pais 
de Klayton. Pararam o carro na rua e penetraram na residência particular. Klayton e seu primo 
Wilian brincavam nesse espaço e até fizeram menção de encostar-se à parede para dar 
passagem aos policiais. A dez metros de distância um dos dois policiais militares atirou duas 
vezes, atingindo com um dos tiros o lado esquerdo da cabeça de Kleyton.  
Este fato foi visto pela mãe de Kleyton, por seu primo e por vários vizinhos. A mãe 
imediatamente correu para segurar o corpo de seu filho, desfalecido. Apesar disso o policial 
que atirou quis colocar a culpa nos rapazes perseguidos que, já dentro da água, teriam atirado. 
Kleyton foi levado para o Hospital Geral Cecap, mas morreu na madrugada do dia 30 de 
dezembro, às 2h30.  
A mãe é categórica: não houve troca de tiros. "O policial queria dizer que eu estava louca, que 
não foi ele. Mas eu vi” (Agora, São Paulo, 31/12/2006). 
O processo não andou, o autor do tiro continua na ativa depois de os dois policiais militares 
terem ficado presos por um curto período, e hoje a família é constantemente incomodada com 
vistorias na casa procurando alguma coisa para incriminar os pais e parentes. 
 
Caso 3.2. 
Categoria: Executado por policiais militares 
Jorge Luiz Lourenço, 22 anos 
5 de abril de 2007 
Bauru (interior do estado de São Paulo) 
 
No dia 5 de abril de 2007, às 21 hs, o mecânico Jorge Luiz Lourenço, de 22 anos, voltava do 
trabalho para casa, dirigindo sua moto na avenida Nuno de Assis com a rua Araújo Leite, em 
Bauru. Na versão dada pelos três policiais militares envolvidos Jorginho não atendeu a ordem 
de parar no bloqueio policial, tentou fugir em disparada, às vezes na contramão, e ainda atirou 
contra os policiais. Além disso, informaram que recolheram com ele um revólver calibre 38, 
com numeração raspada, três munições deflagradas e, a 30 metros de distância, cinco pedras 
de crack. No entanto não se encontrou nenhuma marca de seus supostos tiros.  
Ele foi morto com um tiro na cabeça, região frontal, à direita, dado a dois metros de distância. 
Mas a morte não se deu na rua da abordagem e sim em uma trilha no meio do mato, ao lado 
da avenida Rosa Malandrino Mondelli. O corpo do rapaz ainda foi levado por uma viatura do 
SAMU para o Hospital de Base, mas foi inútil. 
A morte de Jorginho comoveu seus vizinhos e os moradores do condomínio Mary Dota, onde 
ele vivia, que se manifestaram em um protesto com mais de 200 pessoas e continuaram a se 
manifestar em várias oportunidades. A mãe, parentes e amigos negaram qualquer 
envolvimento dele com drogas ou armas e argumentaram que ele era um trabalhador e fugiu 
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porque estava com a habilitação vencida. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de Baurú 
designou advogados para seguir o caso. A Ouvidoria da Polícia também esteve presente e não 
viu nenhum indício de que Jorginho tenha atirado, ao contrário, viu indícios de execução 
sumária. 
Em abril de 2007, a pedido da família, peritos do IML fizeram a primeira exumação do corpo da 
vítima e uma segunda, em agosto, para que se verificasse a trajetória da bala.  
Porém um laudo do Instituto de Criminalística veio ajudar a defesa dos policiais, confirmando 
suas declarações. Apesar disso a Polícia Civil concluiu o inquérito pedindo o indiciamento por 
homicídio doloso de dois policiais, excluindo o indiciamento do terceiro, que estava dirigindo a 
viatura. Mas o Ministério Público ofereceu denúncia contra os três. Somente em junho de 2008 
eles foram demitidos da corporação.  
 
Caso 3.3 
Categoria: Morto sob tortura - Executado por policiais militares 
Carlos Rodrigues Júnior (Juninho), 15 anos 
15 de dezembro de 2007 
Bauru (interior do estado de São Paulo) 
 
Carlos Rodrigues Júnior, o Juninho, de 15 anos, foi morto sob tortura em sua casa, situada no 
Condomínio Mary Dota, em Bauru, no dia 15 de dezembro de 2007. Naquela madrugada de 
um sábado, seis policiais militares do 4º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), 
procurando uma motocicleta roubada que se encontraria no quintal da casa dele, chutaram o 
portão e deram coronhadas na porta. Assim que a mãe de Juninho abriu a porta, dirigiram-se 
ao quarto dele e o acordaram. Fecharam a porta e ficaram sozinhos por cerca de uma hora. 
Em determinado momento um dos policiais dirigiu-se à viatura e voltou com um fio 
desencapado. Deram 32 choques elétricos na cabeça, no tórax, no saco escrotal, pálpebras, 
orelhas, face e região mamária esquerda, levando á arritmia cardíaca e à morte. Juninho tinha 
ainda hematomas causados por cigarros acesos, socos e pontapés. 
Enquanto isso a mãe e a irmã ouviam, do lado de fora do quarto os gritos e gemidos de 
Juninho. Tentaram interceder, mas receberam como explicação dos que estavam na sala que 
isso era um "procedimento normal da lei". Depois viram os policiais carregarem Juninho nos 
braços para uma viatura – ele já estava morto mas foi levado ao Pronto-socorro Central – sem 
que nada lhes fosse explicado. Elas mesmas foram levadas para dependências policiais e só 
muitas horas depois a morte foi confirmada a elas. 
Os seis policiais foram presos, pois o Comandante do 4º Batalhão da PMI reconheceu tratar-se 
de um crime e o diretor do IML de Baurú, Dr. Ivan Segura providenciou o laudo com a 
descrição dos choques elétricos e hematomas. Naquela ocasião até o Governador do Estado 
de São Paulo, José Serra, reconheceu tratar-se de "uma brutalidade inaceitável". 
Pomposamente, com grande publicidade, prometeu à família uma indenização.  
Mas entre abril e junho de 2008 todos os seis policiais foram beneficiados pelo Poder Judiciário 
com a libertação.  
A indenização nunca saiu. A família foi assediada e perseguida por policiais e teve que mudar 
de casa. O processo anda lentamente. 
 
 
Caso 3.4 
Categoria: executado por policiais militares (RSM) 
Anderson Gomes da Silva, 23 anos  
3 de março de 2008 
Itaquera, Zona Leste 
 
Anderson Gomes da Silva, de 23 anos, foi morto na Av. José Pinheiro Borges, na altura do nº 
1200, Itaquera, zona leste de São Paulo, por volta das 23,25hs, no dia 3 de março de 2008. Na 
versão dos policiais, que consta do Boletim de Ocorrência registrado no 65º DP, eles estavam 
passando quando avistaram um carro na Av. Luís Aires, em alta velocidade, e por isso 
começaram a persegui-lo. Andaram cerca de dois a três quilômetros e ao mesmo tempo 
fizeram uma consulta pelo sistema do COPOM. Antes de receberem a resposta, Anderson teria 
saído do carro com a arma em punho e atirado três vezes contra os policiais. Então, como 
acontece em todas as versões de execução sumária, embora nenhum policial tenha sido 
atingido por estes supostos três tiros, eles fizeram quatro disparos em Anderson, atingindo-o 
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com três tiros. Caído no solo, foi levado para o Hospital Santa Marcelina, onde morreu. Estava 
com todos os documentos no bolso, mas foi apresentado no hospital como "desconhecido".  
A versão da família é outra. Conta a mãe que Anderson saiu de casa naquele dia 3, uma 
segunda-feira, por volta das 19:30 hs para ir dormir na casa da namorada. Mas depois 
souberam que ele saiu de lá por volta das 22hs. Como a mãe o imaginava na casa da 
namorada, não se preocupou. No dia seguinte, 4 de março, saiu de manhã para trabalhar, o 
marido estava em casa, pois trabalharia à noite, quando chegaram dois policiais civis pedindo 
para que comparecessem no IML de Artur Alvim para reconhecer o corpo de Anderson. Do IML 
foram enviados ao 65º DP, onde tomaram conhecimento da versão policial e também de que o 
carro no qual teria estado Anderson era roubado e que os donos do carro teriam sido 
chamados para reconhecê-lo como o autor do roubo, e que teriam confirmado. 
No entanto no exame residuográfico foi comprovado que não havia pólvora nas mãos de 
Anderson. Dos três tiros que levou, dois foram no coração e um entre os dedos, o que significa 
tentativa de defender-se. 
 
 
Caso 3.5 
Categoria: Executado por policiais militares da Força Tática 
8 de março de 2008 
Cleiton Camilo Ghenov Mendes, idade 17 anos, cor branca,  

O adolescente Cleiton, morava com sua genitora que é viúva, em um bairro no Distrito de 
Sapopemba. E no dia 08-03-2008, juntamente com mais dois adolesecentes e um jovem 
adulto, se dirigiram a uma pizzaria, localizada próximo a Avenida Barreira Grande no Distrito de 
Sapopemba,  para cometer delito descrito no Código Penal, artigo 157. Os dois adolescentes e 
o jovem foram presos, no entanto Cleiton executado. Ele portava uma arma, segundo sua 
genitora era de brinquedo, mas no momento que a polícia chegou, o mesmo permaneceu 
parado e tremulo, sem reação alguma,  conforme depoimento da proprietária da pizzaria 
Simone, que no entanto não quis se envolver mais com o caso. Cleiton tinha tatuado em seu 
braço um palhaço, e segundo voz corrente, foi provavelmente o que causou sua execução, 
pois no linguajar popular trata-se de um “matador de polícia”. Cleiton cumpria medida sócio 
educativa, semi liberdade à época. Foi acompanhado pelo núcleo de medidas Jd. Sinhá, parte 
do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Mônica Paião Trevisan. Atualmente o CDHS 
acompanha o caso, foi transmitida as declarações a Ouvidoria de Polícia, para elucidação dos 
fatos, mas até o presente momento, não se tem nenhuma posição. 

 
Caso 3.6 
Categoria: Executado por homens encapuzados 
Rogério Monteiro Ferreira, 31 anos 
17 de março de 2007 
Santos 
 
Rogério Monteiro Ferreira, 31 anos, foi executado por homens encapuzados em 17 de março 
de 2007, no Bairro da Areia Branca, Zona Noroeste de Santos. 
Rogério estava tomando cerveja em um bar na Rua Jovino de Melo  com mais quatro amigos 
quando chegou uma moto com dois homens encapuzados que começaram a atirar. Todos 
correram mas Rogério, atingido na perna, ficou para trás. Ele tentou se esconder atrás de uma 
máquina caça–níqueis, mas foi executado com 5 tiros – três na cabeça, um no braço e um na 
perna.  
A mãe foi chamada a depor no 5o distrito policial e nunca mais soube de nada.   
Wagner era funcionário da Terracom, empresa que prestava serviços de limpeza para a 
Prefeitura de Santos. 
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PRISÕES PAULISTAS: DO HORROR DA SUPERLOTAÇÃO AO HORROR 

DO ENCARCERAMENTO HIGHTECH 
 

A política de encarceramento adotada pelo Estado brasileiro, posta em prática a partir 
dos anos 90, integra-se na política internacional de encarceramento de trabalhadores pobres, 
imigrantes e outros grupos populacionais “descartáveis”, posta em prática sobretudo pelos 
norte-americanos mas também pelos governos nos países da Europa Ocidental. No caso 
brasileiro, é parte das políticas "neo-liberais", tem como correspondente a necessária 
"focagem" em programas de proteção social ⎯ bolsa família, por exemplo ⎯ e a ênfase nas 
políticas de pacificação com vistas a obter conformismo de parte expressiva da população, 
sobretudo a mais pobre, em geral moradores das periferias ou bairros populares e favelas. É 
parte das estratégias de controle social, sabidamente.  

Na outra ponta, passaram a fazer parte das mesmas estratégias de controle a ameaça 
e o cerco policial-militar permanente a esta mesma população pobre, os massacres, as 
chacinas e extermínios e o desaparecimento forçado de pessoas, as abordagens degradantes, 
a tortura e o encarceramento massivo. Em São Paulo, o instrumento para a realização destas 
violências é, sobretudo, a polícia militar, hoje armada até os dentes e treinada dentro do 
conceito de “inimigo interno”, vigente na Lei de Segurança Nacional da ditadura civil-militar. Por 
este conceito, sendo “povo”, “pobre” ou “negro” é sempre “elemento” suspeito, é inimigo 
potencial, é indivíduo destituído de direitos, sem voz, condição de protesto ou amparo legal. É 
assim que se explica o grande número de pessoas assassinadas todos os dias por policiais 
militares em serviço e fora dele. A justificativa para este festim macabro é a mesma, sempre: 
houve resistência ou grave ameaça aos policiais.  

A prisão é outra forma do controle social do Estado sobre a população pobre. 
Aumentou dramaticamente o encarceramento desde a década de 1990, cada vez mais 
pessoas são presas, acusadas de crimes às vezes banais e condenadas a penas elevadas, 
sobretudo quando se trata de crimes contra o patrimônio. O “crime popular” é extensamente 
modelado pela atuação conjunta da Polícia e da Justiça, com a artificialização dos processos e 
aleatória imputação de delitos e responsabilização criminal. Não raro, o sujeito permanece 
preso sem culpa formada e não menos raro é continuar preso mesmo depois de cumprida a 
sentença. Estima-se que mais de 1/3 da população prisional paulista e brasileira enquadra-se 
nestes casos. Faltam advogados da Defensoria Pública, os juízes julgam burocraticamente e a 
Lei das Execuções Penais não é cumprida. Os presos estão mais sujeitos a contrair doenças 
infecciosas e transmissíveis, predominam formas resistentes de tuberculose, com o sistema 
prisional funcionando como “reservatório epidemiológico”, a contaminação pelo HIV/aids é mais 
expressiva, o atendimento médico-odontológico é irrisório e, quando não, usado como moeda 
de troca nas extorsões praticadas pelos agentes penitenciários.  

Não deixa de ser curioso a possibilidade de comparar a atual política de 
encarceramento com a política de internação em manicômios posta em prática pela ditadura 
civil-militar. De fato, dados publicados em 1989 indicavam a existência de 500.000 internos 
psiquiátricos no final da década, e esta foi a época que o Brasil detinha o triste recorde mundial 
de maior número de leitos psiquiátricos por habitante. A população prisional, por outro lado, mal 
excedia os 100.000 presos. Hoje a proporção inverteu-se e parece que estamos diante de um 
fenômeno que poderia ser denominado de “vasos comunicantes” entre o sistema prisional e o 
psiquiátrico. Deste modo, e graças a bem conduzida mobilização contra a internação nos 
manicômios, esta específica forma de controle perdeu força e hoje não haveria mais que 
20.000 internos psiquiátricos no Brasil. Em compensação, e estimulado pela indústria da 
segurança e pela produção social do pânico, aumentou o poder das prisões, o encarceramento 
agora atingindo quase 500.000 pessoas. 

Ao longo desta última década, os presos paulistas perderam o direito à organização 
interna e à eleição de representantes, o protesto ou a “rebeldia” passaram a ser punidos com  a 
perda do direito legal à progressão — regime semi-aberto, saídas em datas especiais, 
liberdade condicional — e depois o confinamento nas unidade de Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD) tornou-se refinado instrumento de tortura. Sabe-se que nestas unidades 
presos são mantidos incomunicáveis, sob vigilância 24 horas em ambientes claros e com luz 
acesa, sem direito a contato físico com familiares ou amigos, têm a correspondência 
censurada, não podem ouvir rádio nem assistir à televisão, o banho de sol é escasso, e este 
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confinamento pode se estender por até 6 meses. Apesar disto, muitos presos estão neste 
regime há mais de 4 anos. 

É importante lembrar que as péssimas condições dos presídios foram sempre crônicas 
no Brasil mas tornaram-se críticas com a crise da economia nos anos 80, resultando em 
superlotação das cadeias públicas e carceragens das delegacias de bairro. A Casa de 
Detenção do Carandiru, em São Paulo, tornou-se o símbolo máximo desta situação em 1992, 
quando ocorreu o terrível assassinato de centenas de presos do “Pavilhão 9”.  Só depois de 
1995 é que entrou em vigência a política de investir pesado na construção de novas unidades 
prisionais, com rápido e expressivo aumento do número de vagas, para, todavia, chegar ao 
esgotamento já em 2005, dez anos depois de iniciada esta ofensiva com o governo Mário 
Covas (1995-2001). Mesmo com todo o aumento na oferta de vagas prisionais, e o grande 
volume de recursos financeiros empregado na construção de presídios e centros de detenção, 
ainda hoje o sistema paulista apresenta déficit expressivo, como se verá a seguir, onde mais de 
60.000 presos disputam espaço com quase 100.000 detentos “regulares”.  

Neste texto serão apresentados dados e correlações, na forma de quadros e tabelas, 
que evidenciam a evolução do encarceramento no estado de São Paulo, a incidência da prisão 
sobre a população jovem e negra, o tipo de delito que sustenta as condenações e a evolução 
do encarceramento medido pela proporção entre o número de pessoas presas por 100.000 
habitantes. Se no governo Covas se iniciou esta política, justificada pela preocupação com a 
superlotação dos presídios e cadeias públicas, ela foi continuada pelo governo de Geraldo 
Alckmin, que, com seu tristemente famoso secretário de segurança pública, Saulo de Castro 
Abreu Filho, aumentou a atuação ostensiva da força policial e sua letalidade, ao tempo que 
veio a praticar uma política de encarceramento pelo terror com a introdução do RDD e 
mudanças na Lei das Execuções Penais. Na quadro 1 são apresentados o número de vagas 
prisionais por ano  e de acordo com o governo implicado. 

 

Quadro 1 – número de vagas prisionais e aumento proporcional, estado de São Paulo 

Período Nº vagas Variação  Aumento % Pop.carcerária Déficit 

Até 1995 21.902   51.000 29.098 

1995-2001 

(Gov. Covas) 

46.382 24.480 111% 98.822 52.440 

2001-2006 

(Gov. 

Alckmin) 

90.696 44.314 95,54% 

 

144.430 53.734 

2007-2008* 

(Gov. Serra) 

96.540 5.844 0,065% 158.447 61.907 

(*) – até junho de 2008 
Fontes: Departamento Penitenciário Nacional, Ministério da Justiça; Revista Reportagem, n.20, 
mai., 2001 
 

Pode-se perceber que a despeito do brutal aumento do número de vagas no sistema, o déficit tem aumentado, 
indicando que as polícias continuam prendendo grande número de pessoas, que dezenas de milhares são 
mantidas nas prisões, bem acima da oferta ou da capacidade do estado em construir novos presídios. A este 
propósito, vale lembrar que as polícias — civil e militar — no último trimestre de 2008 submeteram à revista, em 
abordagens de rua, 2.590.265 pessoas das quais 60.989 foram presas, e que foram mortas pelas mesmas forças 
108 pessoas – 11 por policiais civis e 97 por policiais militares. 

Os quadros a seguir apresentam algumas características da população carcerária no 
estado de São Paulo 
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Segundo o DEPEN (junho, 2008), no estado de São Paulo acham-se presos na esfera 
da Secretaria da Segurança Pública, em Centros de Detenção Provisória e delegacias distritais, 
os seguintes quantitativos, distribuídos por sexo: 

 

Quadro 2: pessoas presas em CDP, estado de São Paulo,  2008 

Homens 8.986 
Mulheres 4.365 
Total 13.351 

 
 

No sistema prisional, sob custódia da Secretaria da Administração Penitenciária, os 
presos acham-se distribuídos como segue: 

 
Quadro 3: pessoas presas no sistema prisional, estado de São Paulo, 2008 

 
Homens 138.702 
Mulheres 6.394 
Total 145.096 
Total geral 158.447 

 
 

A população total, ainda segundo o DEPEN, é de 158.447 pessoas (13.351+145.096), 
de ambos os sexos, apresentando este número discrepância com os quantitativos informados 
pela SAP, que seria de 144.400. É importante salientar que os dados disponíveis na página 
eletrônica da secretaria são defasados e que a página não está atualizada. De qualquer modo, 
o estado de São Paulo contribuiria com 37,50% do total da população prisional do Brasil. Este 
percentual era maior, mas nos últimos anos outros estados da federação passaram a prender 
proporcionalmente mais, com se verá adiante, e isto deslocou a posição paulista na 
classificação geral do sistema. O déficit de vagas é de 40%, totalizando 62.000 presos que não 
dispõem de acomodações nas penitenciárias ou se amontoam nos Centros de Detenção 
Provisória.  

Os dados a seguir indicam que a população presa, acusada e condenada por delitos – 
ou mantida presa ainda que sem condenação ou com a sentença cumprida - é preferentemente 
pobre, negra e com baixa escolaridade e renda. Assim, 85.441deles (60%) têm apenas o 
ensino fundamental, a maior parte sem completar, 108.191 (78,95%) têm menos de 34 anos de 
idade e 71.332 (52,10%) declararam ser negros ou pardos. Todos esses percentuais são 
significativamente superiores aos da população nacional, indicando claramente que a atuação 
da polícia e da justiça atinge sobretudo os jovens e negros, e pessoas com baixa escolaridade. 
Confirma-se o que disseram os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito que 
investigou o sistema prisional brasileiro (CPI, 2008), segundo os quais “nas prisões que 
visitamos, não foi encontrado nenhum preso rico, nenhum detento com posses, apenas 
pobres”.   

Quanto ao tipo de acusação ou motivo para condenação, são os delitos contra o 
patrimônio os mais significativos, seguido pelo tráfico de drogas, como vem abaixo: 

Tabela 1: agrupamento das acusações/condenações 
__________________________________________________ 
Crimes contra o patrimônio (furtos, roubos etc) 

86.626 (54.67%) 
mulheres – 1.282 (1.48%) 
 

Crimes contra a pessoa (homicídios, atentado ao pudor etc) 
27.360 (17.27%) 
mulheres – 754 (2.75%) 
especificamente tortura – 232 
 

Tráfico (incluindo internacional) 
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30.448 (19.21%) 
mulheres – 2.760 (9.06%) 

 

Condenações por tráfico e crimes contra o patrimônio, somados, alcançam 73,28% do 
total. É notável a condenação de mulheres por tráfico, em percentuais muitíssimo superiores 
aos demais delitos supostamente praticados. 

Como forma de ilustrar o crescimento da população prisional, por conseqüência da 
política de encarceramento adotada pelo Brasil, pelo fato também sabido de que as penas são 
elevadas, mesmo para delitos de menor monta, e que penas alternativas são aplicadas numa 
proporção muito baixa, pode-se buscar a correlação entre a população geral e o número de 
presos, expressa por 100.000 habitantes. Ou seja, uma indicação quanto ao número de presos 
por 100.000 habitantes num estado ou no país e num determinado período de tempo. Deste 
modo, por meio de específica correlação é possível fazer comparações bastante úteis para 
compreender o encarceramento como fato político e social, e esclarecer as diferenças que 
ficam mascaradas quando se tomam apenas números absolutos ou percentuais. Assim é que o 
estado de São Paulo, a despeito de ter a maior população carcerária do país em números 
absolutos, fica em 4º lugar na proporção por 100.000 hab.  

Com base neste raciocínio, foram comparadas a população prisional e a geral entre os 
estados da federação, conforme os dados a seguir: 

 

Tabela 2: proporção de presos por 100.000 hab., estados que mais encarceram, 2008 

Unidade da federação  presos  população  proporção 
1º - Mato Grosso do Sul  2.137   2.267.094  535.35 
2º - Acre    2.945      669.827  439.66           

 3º - Rondônia    5.806   1.379.787  420.78 
4º - São Paulo     158.447 41.585.931  381,00 
5º - Roraima     1.444     384.321  375.72 
6º - Mato Grosso   10.342         2.804.274  368.80 
7º - Distrito Federal      7.812         2.277.279  343.00 
8º - Paraná   34.680        10.144.730  341.85 
9º - Amapá    1.925     587.311  327,76 
10º - Santa Catarina   11.943         4.285.951  278.6 
______________________________________________________________________ 
 

Nota-se entre os primeiros colocados nesta classificação forte participação dos estados 
do norte e do centro-oeste, 7 no total, inclusive o Distrito Federal.  

Contrariamente, os estados que tem menores proporções de pessoas presas por 
100.000 habitantes são os seguintes: 

 

Tabela 3: proporção de presos por 100.000 hab., estados que menos encarceram, 2008. 

Unidade da federação  presos  população  proporção 

1º - Alagoas   1.941   3.144.418    61.73 

2º - Piauí   2.244   2.843.278    78.92 

3º - Maranhão      5.345        5.651.475    94.57 

4º - Bahia        13.919  13.070.250   106.50 

5º - Sergipe   2.242   1.903.156   117.80 

6º - Amazônia   4.003   3.232.330   123,84 

7º - Pará      9.693   7.110.465   136.32 

8º - R.G. do Norte  4.771   3.101.075   153.85 
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9º - Rio de Janeiro     22.991  14.523.304   158.30 

10º - Tocantins  1.904   1.154.985   164.85 
 
 
Nota-se predominância, entre os estados que menos encarceram proporcionalmente, 

os localizados no nordeste e também a região norte. Para este grupo, a única exceção é o 
estado do Rio de Janeiro. 
 É possível verificar a velocidade ou o incremento do encarceramento no Brasil, e assim perceber 
o funcionamento da prisão como específica forma de controle social sobre as camadas pobres da 
sociedade. De 2001 a 2008, encontramos os seguintes valores: 

Tabela 4: aumento das taxas de encarceramento por 100.000 hab., Brasil, 2001-2008 

____________________________________________________________________ 

ANO    Nº PRESOS   PROPORÇÃO 

2001    233.859   135,66 

2002    239.345   137,05 

2003    308.304   174,30 

2004    336.358   185,24 

2005    361.402   196,21 

2006    401.236   214,82 

2007    422.590                  ---- 

2008    440.013   232,05 

 

Nota-se o crescimento da população prisional, no período, de 88%. O mesmo cálculo 
para o estado de São Paulo indica os seguintes valores: 

 

Tabela 5: aumento das taxas de encarceramento em São Paulo, 100.000 hab., 2001-2008 

_____________________________________________________________________ 

ANO    Nº PRESOS    PROPORÇÃO 

2001     98.822    263,22 

2002    109.535    287,31 

2003    123.932    320.10 

---      ---      --- 

2008 (até jun.)  158.447    383,30  

 

Comparativamente, evidencia-se que o ritmo do encarceramento aumentou 
significativamente no Brasil em proporção maior que no estado de São Paulo, que teve 
incremento de 60,3% no período.  

Com todos esses dados, seria relevante interrogar o significado econômico do fato do 
encarceramento, pois está implícita que construir prisões, contratar empresas e terceirizar 
serviços movimenta capitais e gera lucro. Isto sem contar o uso econômico da força de trabalho 
prisional - trabalho escravo, não há dúvida. Acerca disto, adquire relevância as palavras do 
então governador Geraldo Alckmin:  

“Existem vários municípios de atividade econômica muito 
deprimida, onde a penitenciária é um fator para ativar a 
economia, gerar renda, porque você abre postos de trabalho na 
construção civil, depois você abre postos para o funcionamento 
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da penitenciária, as famílias vão visitar, gastam na cidade, 
enfim.” (Reportagem, p. 26). 

  

Enfim, como se diz, prisão também é negócio.  

Como conclusão, é possível afirmar que a política de encarceramento adotada pelo 
Brasil a partir de 1990 tem como escopo exercer o controle social sobre a parcela mais pobre 
da população, atingindo sobremaneira trabalhadores informais e com baixa escolaridade e 
renda, que atinge os negros mais que os brancos, tanto quanto já foi exaustivamente 
demonstrado que a morte precoce por causas violentas atinge muito mais jovens negros que 
outras faixas etárias ou etnias, acima de tudo os brancos. Por isso tudo, o encarceramento é 
específica forma de controle social, ao lado da prática sistemática da tortura, dos maus tratos e 
espancamentos, do cerco policial aos bairros populares e favelas e à militarização da vida. 

Por último, foi alterada a Lei das Execuções penais no que diz respeito á progressão e 
a instituição do Regime Disciplinar Diferenciado. Um complementa o outro, e isto se torna 
humanitariamente cruel e degradante sobretudo quando as próprias autoridades admitem que 
não mais de 10% dos presos seriam perigosos. 

Encerramos lembrando aqui as palavras de Loïc Wacquant (2003):  

“(...) o sistema penitenciário brasileiro acumula com efeito as 
taras das piores jaulas do Terceiro Mundo, mas levadas numa 
escala digna do Primeiro Mundo, por sua dimensão e pela 
indiferença estudada dos políticos e do público: entupimento 
estarrecedor dos estabelecimentos (...); negação da assistência 
jurídica e aos cuidados elementares de saúde (...); violência 
pandêmica (...) sob a forma de maus-tratos, extorsões, sovas, 
estupros e assassinatos, em razão da superlotação super-
acentuada, da ausência de separação entre as diversas 
categorias de criminosos, da inatividade forçada (...)”. 

 

Por isso, estamos autorizados a dizer: no estado de São Paulo, ao terror da 
superlotação e das precárias condições prisionais ajunta-se o horror do encarceramento “high-
tech”.  
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FUNDAÇÃO CASA 
 

Tatiane Aparecida Silva Cardoso 

 
Os Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente dos 

Municípios e do Estado de São Paulo vêm, respeitosamente, a presença de Vossas Senhorias, 
por intermédio de sua representante que ao final subscreve, propor a presente: 

 
 

DENÚNCIA 
 
 

contra a República Federativa do Brasil, em suas três esferas de governo, 
ou seja, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, por incidência em crime 
permanente contra a humanidade, e, por, consequentemente, estarem em estado permanente 
e flagrante de inconstitucionalidade e de ilegalidade. 

 
 
 I – Da contextualização histórica 
 
 

Neste país há muito tempo vem sendo dispensado ao público infanto-
juvenil, em especial aqueles oriundos de famílias pobres, tratamento com bases 
enraizadamente menorista. 

Até o século XIX e início do século XX às pessoas menores de 18 anos 
não era dispensado tratamento penal diferenciado em relação aqueles que já tinham 18 anos 
completos à época do cometimento de algum tipo de infração penal, contando apenas com 
algumas – ínfimas e não substanciais – legislações especiais esparsas. 

A origem do denominado “Direito do Menor” na história da infância 
brasileira iniciou-se em 12 de outubro de 1927 com a consolidação das leis referentes ao direito 
da criança e do adolescente no país, surge aí o Código de Menores, também conhecido como 
Código “Melo Mattos”. Neste documento havia duas categorias de menores, “os abandonados 
e os delinqüentes”, no entanto, esta distinção não incidia para a aplicação das medidas 
corretivas, sendo prevista a internação para praticamente todas as ocasiões. Embora 
possamos encontrar neste Código o regime de Liberdade Vigiada, a aplicação da medida 
privativa da liberdade era utilizada com considerável predileção pelos aplicadores do direito.  

Em 10 de outubro de 1979 foi promulgado o “Novo” Código de Menores, 
mas apesar da mudança legislativa, a práxis não foi modificada pelos magistrados, pois 
determinava que as medidas de correição seriam aplicáveis aos “menores em situação 
irregular”, sem, no entanto, delinear o que seria esta situação, continuando a colocar no mesmo 
pacote, e, consequentemente, a oferecer tratamento semelhante aos jovens que infracionaram, 
aos abandonados e aos vitimizados. 

É neste mesmo período ditatorial que surge as unidades de internação 
direcionadas especificamente aos “menores”, exatamente em 1973, foi instituída no Estado de 
São Paulo sob a denominação de FUNABEM (Fundação Nacional do Bem Estar do Menor), 
posteriormente cambiou sua nomenclatura para FEBEM (Fundação do Bem Estar do Menor), 
pelo qual ficou largamente conhecida não somente esta Instituição, como a sua prática 
corriqueira de torturas e amplo aviltamento dos Direitos Humanos das pessoas que ainda não 
atingiram a maioridade. 

Esta instituição cresceu não só em tamanho e número de unidades, mas 
também em atrocidades, basta acompanharmos o histórico de relatos para rememorarmos 
diversos e diversificados casos de tratamentos incompatíveis com a dignidade humana, tais 
como superlotações, condições insalubres de sobrevivência, disseminação de doenças, falha 
de atendimento em relação à saúde, educação incompatível com o mínimo esperado a oferta 
estatal, espancamentos, abusos sexuais e até mortes. 

Com o fim da ditadura militar e o início de tentativa de implantação de um 
Estado Democrático de Direito, foi promulgado, em 1988, a Constituição da República, 
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apelidada à época de Constituição Cidadã. Por haver claro distanciamento entre os 
mandamentos constitucionais e o tratamento dispensado aos jovens pelo Código de Menores, 
criou-se a necessidade de uma total reformulação legislativa direcionada as pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento, assim considerados pela Carta Magna as pessoas que 
ainda não atingiram os 18 anos de idade. 

 Em continuação a este processo de significativa mudança paradigmática, 
o Brasil, a partir de 20 de novembro de 1989, passa a ser signatário da Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança, documento considerado a Carta Magna para as 
crianças de todo o mundo. 

A fim de promover uma readequação legal de nosso ordenamento jurídico, 
foi aprovado e sancionado pelo primeiro presidente eleito diretamente após o longo e nefasto 
período ditatorial, em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pautado na 
Doutrina da Proteção Integral, tendo este documento significado uma verdadeira ruptura 
legislativa nacional com a doutrina menorista. 

 
 
II – Da atualidade 
 
 
Embora sejamos cônscios de que toda mudança substancial, como a que o 

foi no final da década de 80 e início da década de 90, demande tempo e grandes esforços de 
todos os integrantes de dada sociedade, a verdade é que a efetivação dos direitos e garantias 
fundamentais depende de sobremaneira da máquina estatal, em suas três esferas de poder, ou 
seja, do Legislativo, Judiciário e Executivo, e em todos os níveis da federação.  

Inegavelmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz à tona no 
ordenamento jurídico a garantia de direitos e deveres de todas as crianças e adolescentes, a 
fim de garantir sua proteção integral. No entanto, se faz necessário reafirmarmos que a 
garantia efetiva de direitos continua a ser uma luta travada diariamente, o que podemos 
facilmente verificar face ao distanciamento gigantesco entre a lei e a realidade vivida. 

A Constituição da República determina em seu art. 227, caput, que: 
 
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”. 
 
Reforçando o mandamento constitucional o ECA em seu art. 3º preconiza 

que: 
“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade.” 
 
Entretanto, é suficiente que estejamos vivos para analisar que tais 

normativas, apesar de basilares, estão ainda aguardando cumprimento efetivo por parte do 
Estado. Ao andarmos nas ruas dos grandes centros urbanos do país, ou nas mais distantes 
comunidades rurais, ou, ainda, pelas diversas cidades de nosso país de dimensões 
continentais, em qualquer região, seja no litoral, no interior ou no sertão, nos deparamos, sem 
muito esforço, com milhares e milhares de crianças e adolescentes vivendo em condições sub-
humanas, em total desrespeito à dignidade que merecem simplesmente por ser pessoa 
humana, enfim, com total distanciamento da realidade determinada pelas letras da Constituição 
e da Lei, e que muito provavelmente não são conhecedoras de que a vida degradante que se 
vêem obrigadas a vivenciarem está em total dissonância com os direitos que lhe são quase que 
sarcasticamente garantidos. 

Crianças que desde cedo são obrigadas a trabalhar ou a esmolar para 
garantirem-se, por seus próprios meios, o mínimo a subsidiar a sua sobrevivência, que está 
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sendo ignorada pela política e pela economia que rege não só o Brasil, mas todo o mundo. 
Crianças que parecem ser invisíveis e que estão sendo produto e, principalmente, vítimas, sem 
saber, da sistemática capitalista globalizada, advindo do ultrajante modelo neoliberal global. 

No entanto, esta exclusão da vida social não se dá de forma plena, pois 
incide em relação ao mercado de trabalho, ao acesso a bens vitais para o salutar 
desenvolvimento humano e social, à fruição de direitos, mas não implica, por outro lado, em 
qualquer tipo de liberação dos deveres e obrigações impostas pelo sistema jurídico, 
especialmente pelo seu desdobramento repressor punitivo. 

Esta inicialmente aparente contradição faz-se necessária à continuidade e 
manutenção deste sistema neoliberal, vez que esta parcela excluída deve ser ardilosamente 
controlada desde cedo, e, considerando que a geração de pessoas que vivem à margem do 
capitalismo globalizado é inevitável, adotam-se medidas para contenção da pobreza, 
certamente não no sentido de eliminá-la, mas simplesmente para minorá-la. Dentre estas 
medidas utilizadas para o controle social, utiliza-se o direito penal, enfatizando-se aqui a sua 
faceta juvenil, de forma cada vez mais repressora, desconsiderando-se por completo os fatores 
políticos, sócio-econômicos e culturais inerentes aos comportamentos definidos como 
transgressores, servindo-se unicamente da tipicidade meramente formal para a manutenção do 
status quo. 

Aliás a utilização do Direito, especialmente de sua vertente jurídico-
repressora penal, sempre tem sido utilizada ao longo da história, por aqueles que em 
determinado momento são detentores do poder a fim de subjugar os demais, seja lesionando-
os fisicamente, confinando-os em masmorras ou, até mesmo, dando cabo a sua existência. 
Assim, o inimigo do sistema tem que ser eficazmente aniquilado, mas quem são os inimigos é 
determinado pelo momento histórico em que nos encontramos inserido, dito por aqueles que 
detêm o poder de dizer o Direito.  

Na Idade Média, o inimigo do sistema consistia na figura do herege, no 
Estado Absoluto, o inimigo era aquele que ofendia o rei, nos regimes Totalitários são os 
opositores ao sistema, e num sistema capitalista é aquele que não conseguiu tornar-se um 
potencial consumidor, pois, quem não consome contribui em que à sua manutenção? 

Embora saibamos que o devido lugar para toda a produção de 
descartáveis geradas por este sistema Capitalista seja a lata do lixo, não seria visto com bons 
olhos se este fosse o tratamento dispensado aos seres, pois, ainda que excluídos descartáveis, 
são humanos, então, uma forma, não somente aceitável, mas também aprovada pelos demais, 
foi encontrada para resolver este “problema”: neutralizar e manter sobre o completo controle 
aqueles que não se adequarem ao sistema econômico, encarcerando-os e afastando-os da 
vida em sociedade, dando-lhes o mínimo apenas para que sobrevivam. Esta “magnífica” forma 
tem um nome: Sistema Carcerário, se destinado aos adultos e, FEBEM – com suas variações –
, se destinada aos adolescentes, os quais vêm crescendo vertiginosamente a cada dia que 
passa desde a década de 8022. 

Ou será que seria o acaso e o destino que conduzem espontaneamente as 
pessoas, principalmente a juventude, pobre e negra deste país a estes calabouços? Aos 
negros tais sítios se destinam não simplesmente pela coloração de suas peles, ou pelo alto 
índice de melanina de que são detentores, mas porque não lhes foi oportunizado, em sua 
maioria, condições dignas de sobrevivência que possibilitasse a sua elevação econômico-
social.  

Mas não podemos nos olvidar que tal prática indigna encontra-se em 
permanente confronto com a nossa sistemática jurídico-constitucional, democraticamente 
consagrada e permanentemente vigente até onde temos conhecimento, e é justamente por 
tamanha arbitrariedade estatal, que se configura pelo descumprimento sistemático do 
ordenamento jurídico pátrio, seja pela ação ou pela omissão, que o Estado brasileiro deve ser 
sumariamente condenado por este Tribunal Popular, em suas três esferas de poder. 

 

                                            
22 Vale a pena lembrar esta tendência mundial é liderada pelos Estados Unidos, que possui o 
maior índice de encarceramento do mundo, o qual é um dos grandes responsáveis por esta 
arquitetura que traz como alternativa ao perecimento do Estado social o recrudescimento do 
sistema penal, e por ser este de solução mais simplista aparentemente, acaba sendo 
universalizada aos demais países, independentemente dos valores historicamente e 
culturalmente que lhes são intrínsecos.  
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III – Do Sistema de Justiça: violação conjunta da polícia, Ministério 
Público e Poder Judiciário 
 
 
Este efeito pode ser facilmente verificado pela evidente seleção com que 

atua o Sistema de “Justiça”. Pois, por menor que seja a infração cometida por um adolescente, 
basta ele se encontrar no último plano – ou totalmente excluído – da dignidade humana, para 
que a medida aplicada seja visivelmente mais rigorosa em relação aos que não estão inseridos 
na mesmo situação sócio, econômica e cultura em que se vêem obrigados a permanecer. Esta 
assertiva pode ser corroborada pelo tratamento ofertado aos meninos e meninas em todo Brasil 
que se encontram em situação de rua e incidem – ou não – em uma conduta considerada ato 
infracional e têm a infelicidade de serem surpreendidos pela polícia. Assim, os seres que até 
então eram invisíveis ao Estado, passa a ser visto, não para retirá-los desta indigna situação, 
mas sim para simplesmente reprimi-los pelos atos infracionais praticados. 

O tratamento dispensado a estes “menores” torna-se emblemático, pois 
geralmente as infrações que cometem são sem o uso de violência ou grave ameaça, 
especialmente a prática de ato equiparado a furto, e, ainda assim, são compelidos a cumprir 
medida privativa de liberdade, total ou parcial, e o pior é que tais decisões assentam-se em 
argumentos protecionistas, fundando-se em um discurso retoricamente menorista, segundo o 
qual a internação ou a Semiliberdade servem ao bem do adolescente, assim, invertendo-se 
toda lógica trazida pelo ordenamento jurídico posto, ao adolescente merecedor de proteção 
integral pelo Estado, ao invés de ser contemplado por medida protetiva, como se devia esperar 
em tais casos, a majoritária parte das decisões judiciais decidem por “protegê-lo” através de 
medidas sócio-educativas. 

Prova maior não há de que apesar do marco legal evoluir da antiga 
doutrina da situação irregular para a atual doutrina da proteção integral, o Poder Judiciário 
deste país ainda continua assentado em fortes raízes menoristas, negando-se diariamente a 
ampla efetivação das normativas e garantias presentes tanto na Constituição da República 
quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Devemos enfatizar que jamais proteção integral deve ser confundida com 
punição total, não somente por serem conceitos completamente antagônicos, mas também por 
esta opção meramente retributiva não contribuir em nada para a efetivação do objetivo 
fundamental da República inserto do art. 3º, III, da Constituição Federal, consistente na 
concentração de esforços no intuito de erradicar a pobreza e a marginalização, visando à 
redução das desigualdades sociais e regionais, muito pelo contrário, uma cultura em que 
supervaloriza a punição em detrimento à garantia de direitos, presta enormes contributos ao 
acirramento das desigualdades e ao afunilamento da pobreza e da condição de marginalidade. 

Outro fato que confirma o abismo existente entre o ECA e sua efetiva 
aplicação consiste nos altos índices de encarceramento de adolescentes no Brasil, que além 
de evidenciar a existência de um processo de criminalização dos adolescentes, principalmente, 
e estrategicamente, daqueles oriundos das classes populares, normalmente moradores das 
periferias das grandes cidades, denota uma afronta desmascarada à excepcionalidade da 
internação. 

Atualmente há no Brasil cerca de quinze mil adolescentes internados por 
suposta prática de atos infracionais, segundo levantamento nacional do atendimento sócio 
educativo realizado pela Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos, da Presidência da República, junto a gestores 
estaduais e Varas da Infância e Adolescência. Destes jovens mais de 50% estão na região 
Sudeste do país, sendo que em todas as regiões a superlotação das unidades em relação as 
vagas ofertadas é uma característica comum. Do total de adolescentes em conflito com a lei, 
mais de 40% do total de jovens estão privados totalmente de sua liberdade.  

Embora não possamos afirmar, com base nos dados, que há uma 
predileção da internação em detrimento as medidas em meio aberto, podemos afirmar 
categoricamente que o Poder Judiciário vem aplicando a medida de internação de forma 
totalmente extremada, denotando um total desrespeito à garantia constitucional inserida no art. 
227, § 3º, da Constituição que diz:  

 
“O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: V – 
obediência dos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à 
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condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 
qualquer medida privativa de liberdade”. 
 
Este dispositivo determina que além do respeito a que merece o 

adolescente por estar em peculiar condição de desenvolvimento humano, a aplicação de 
qualquer medida privativa de liberdade deve ser excepcional, isto significa que somente 
deveria ser aplicável em último caso, depois de outras alternativas já terem se demonstrado 
infrutíferas, além do mais a privação da liberdade de um cidadão adolescente deve ser 
administrada de forma breve, não sendo lícitas se indefinidamente prolongadas. 

Entretanto, após 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
da ONU, 20 anos de Constituição da República, 19 anos da Convenção sobre os Direitos da 
Criança e 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os números de internações de 
adolescentes vêm aumentando avassaladoramente e não se visualiza perspectiva de 
desaceleração, ou, ao menos, estagnação. 

As internações no sistema sócio-educativo no Brasil dobraram num espaço 
trienal de tempo, pois em 1996 o número de adolescentes internados era de 4245 e em 1999 
era de 8579 adolescentes, e mais que triplicaram em 10 anos, chegando atualmente a mais 
quase 15 mil adolescentes internados, o que revela um viés vertiginosamente repressor do 
sistema de justiça juvenil.  

Além do mais, somente na capital paulista, ingressam cerca de 300 a 400 
adolescentes por mês na Unidades de Atendimento Inicial da Fundação CASA, antiga FEBEM, 
o que denota um substancial trabalho das polícias no sentido de criminalizar e prender o 
adolescente que se encontra em conflito com a lei. 

Este desrespeito está sendo absurdamente corroborado pelos Tribunais 
Superiores dos Estados, que, na maioria das vezes, quando da apreciação do recurso 
apresentado pela defesa, denegam-no, confirmando a decisão condenatória para internação do 
jovem. E, por outro, lado, também em grande medida, dá-se razão ao apelo proposto pelo 
Ministério Público, quando inconformado com a decisão do juízo a quo, o qual em respeito ao 
mandamento constitucional, prefere pela aplicação medida não privativa de liberdade a 
determinado caso, os Tribunais de Justiça vêm decidindo, com base, principalmente e 
equivocadamente, na suposta gravidade da infração, que o magistrado equivocou-se e a 
internação do adolescente é a “melhor” medida. 

Tal afirmação é confirmada por dados coletados23 dentre os resultados dos 
recursos interpostos por defensores públicos com o objetivo de reverter os termos da sentença 
“condenatória” imposta ao adolescente no primeiro grau, bem como dos recursos interpostos 
por membros do Ministério Público com o intuito de reverter absolvição obtida pelos 
adolescentes em primeira instância. Nestes, o Ministério Público obteve provimento em 27 
recursos, dos 28 interpostos. A Defensoria Pública, por sua vez, teve todos os seus 26 
recursos negados. Isto significa que quase 100% dos recursos interpostos pelo Ministério 
Público obtêm reforma da sentença no sentido de “agravar” a situação do adolescente, 
enquanto que 100% dos recursos interpostos pelos defensores com o intuito de “melhorar” a 
situação do adolescente são negados. 

Assim, comprovada está a responsabilidade – ou irresponsabilidade – das 
polícias, dos órgãos do Poder Judiciário, em conjunto com a ação do Ministério Público, pelos 
altos índices de segregação de adolescentes no Brasil, pelo que faz serem merecedores de 
condenação perante este Tribunal. 

 
IV – Da violação do Poder Legislativo 
 
 
Outro responsável pelo discurso criminalizante dos adolescentes assenta-

se no Poder Legislativo nacional, que muitas vezes permeados por questões unicamente 
eleitoreiras, apresentam propostas visando a supressão de garantias constitucionais, em 
detrimento do real interesse da juventude brasileira.  

                                            
23  Esta coleta está retratada no texto intitulado “Justiça Juvenil: o caso de São Paulo”, de Raul 
Carvalho Nin Ferreira, que apresenta uma coleta por amostragem dos resultados dos recursos, 
realizada em 11 de julho de 2008, na sala da Defensoria Pública no fórum das Varas Especiais 
da Infância e Juventude no município de São Paulo. Foram coletados os resultados de 54 
recursos interpostos (28 do Ministério Público e 26 da Defensoria Pública). 
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Refletindo-se no total desconhecimento da doutrina especializada, que 
considera cláusula pétrea o dispositivo inserido no art. 228 da Constituição, o Congresso 
Nacional brasileiro insistentemente apresenta projetos, encabeçados por diversos partidos, a 
fim de recrudescer o tratamento jurídico-penal aos adolescentes em conflito com a lei e 
modificar o início da idade para que os jovens sejam submetidos a Justiça Criminal comum, 
visando a diminuí-la para 16, 14 e até 12 anos de idade. Vejamos a seguir como é pensado por 
nossos representantes e legisladores a questão da criminalidade juvenil: 

 

OBJETIVO: REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

N. do 
projeto 

Autor Proposta 

PL  

8/2004 

Sen. Ney Suassuna  

( PMDB / PB ) 

Acrescenta parágrafo ao art. 104 da Lei  nº 8069, de 
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e ao art. 27 do Decreto Lei  nº 2848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal , para introduzir 
regra especial de imputabilidade penal  dos maiores 
de dezesseis anos reincidentes na prática de 
homicídios ou de crimes hediondos. 

PEC  

26/2002 

Senador Iris Rezende ( 

PMDB / GO )  

 

Altera o artigo 228 da Constituição Federal, para 
reduzir a idade prevista para a imputabilidade penal , 
nas condições que estabelece.  

PEC  

26/2007 

Senador Eduardo 

Azeredo  

( PSDB / MG )  

 

Altera o art. 228 da Constituição Federal, para prever a 
imputabilidade  do menor com mais de dezesseis anos 
de idade, na hipótese que especifica, com redução de 
pena.   

PEC 

 20/1999 

Senador José Roberto 

Arruda ( PSDB / DF )  

 

Altera o artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para 16 (dezesseis) anos a idade para imputabilidade  
penal se seu constatando o amadurecimento 
intelectual e emocional.  

PEC 

 3/2001 

Senador José Roberto 

Arruda ( PSDB / DF ) 

Altera o artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabilidade  
penal .   

PEC 

 9/2004 

Senador Papaléo Paes 

( PMDB / AP )  

Acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição 
Federal, para determinar a imputabilidade  penal  
quando o menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.  

PEC 

73/2007  

Alfredo Kaefer   

( PSDB/PR ) 

Estabelece que a autoridade judiciária decidirá sobre a 
imputabilidade penal do menor de 18 anos. 

TODAS AS PROPOSTAS ABAIXOS ESTÃO APENSADAS A PEC-171/1993 E TEM COMO 
OBJETIVO A REDUÇAO DA MAIORIDADE PENAL 
PEC 

171/1993   
Benedito Domingos 

( PP /DF )  

 

Altera a redação do artigo 228 da Constituição Federal 
(imputabilidade penal do maior de dezesseis anos)  

PEC 

150/1999   

Marçal Filho  

( PMDB /MS ) 

Dispõe sobre a imputabilidade penal do maior de 
dezesseis anos, alterando a constituição federal. 

PEC 

489/2005   

Luis Antonio de 

Medeiros Neto 

( PL/SP ) 

Submete o menor de 18 (dezoito) anos acusado da 
prática de delito penal à prévia avaliação psicológica 
para que o juiz conclua sobre sua inimputabilidade; 
altera a Constituição Federal de 1988.  
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PEC 

64/2003   

André Luiz  

( PMDB /RJ ) 

Estabelece que lei federal disporá sobre os casos 
excepcionais de imputabilidade para menores de  
dezoito anos e maiores de dezesseis; altera a 
Constituição Federal de 1988.  

PEC 

150/1999   

Marçal Filho 

( PMDB /MS ) 

Dispondo sobre a imputabilidade penal do maior de 
dezesseis anos, alterando a constituição federal.  
 

PEC 

167/1999   

Ronaldo Vasconcellos  

( PFL /MG )  

Alterando o limite de idade para dezesseis anos da 
responsabildade penal, alterando a constituição  
federal de 1988. 

PEC 

169/1999   

Nelo Rodolfo  

( PPB /SP ) 

Alterando o limite de idade para quatorze anos da 
responsabilidade penal; alterando a constituição  
federal de 1988. 

PEC 

633/1999   

Osório Adriano  

( PFL /DF )  

Estabelecendo que o menor entre 16 (dezesseis) e 18 
(dezoito) anos de idade, sendo ou não emancipado, 
poderá responder a processo judicial.  

PEC 

260/2000   

Pompeo de Mattos 

( PDT /RS ) 

Dispõe que são penalmente inimputaveis os menores 
de dezessete anos, sujeitos as normas da legislação 
especial. 

PEC 

321/2001   

Alberto Fraga 

( PMDB /DF )  

Estabelece que a maioridade penal será fixada em lei, 
devendo ser observados os aspectos psicossociais do 
agente, aferido em laudo emitido por junta de saúde 
que avaliará a capacidade de se autodeterminar e de 
discernimento do fato delituoso. 

PEC 

37/1995   

Telmo Kirst  

( PPR /RS ) 

Dispondo que são penalmente inimputaveis os 
menores de dezesseis anos, sujeitos as normas da 
legislação especial, alterando a constituição federal de 
1988.  

PEC 

91/1995   

Aracely de Paula  

( PFL /MG ) 

Declara inimputaveis os menores de dezesseis anos, 
alterando a constituição federal de 1988. 

PEC 

301/1996   

Jair Bolsonaro  

( PPB /RJ ) 

Estabelecendo que os menores de 16 (dezesseis) 
anos são inimputaveis, sujeitando-se as normas da  
legislação especial, alterando a constituição federal de 
1988.   

PEC 

531/1997   

Feu Rosa  

( PSDB /ES ) 

Determina a imputabilidade penal do maior de 
dezesseis anos. 

PEC 

68/1999   

Luiz Antonio Fleury 

( PTB /SP ) 

Estabelecendo a imputabilidade penal do maior de 
dezesseis anos, alterando a Constituição Federal de  
1988. 

PEC 

133/1999   

Ricardo Izar  

( PMDB ) 

Declara inimputaveis os menores de dezesseis anos, 
sujeitos as normas da legislação especial,  alterando a 
constituição federal de 1988.  

PEC 

377/2001   

Jorge Tadeu Mudalen ( 

PMDB /SP ) 

Reduzindo para 16 (dezesseis) anos a imputabilidade 
penal; alterando a Constituição Federal de 1988. 

PEC 

582/2002   

Odelmo Leão  

( PPB /MG ) 

Estabelecendo que serão penalmente inimputáveis os 
menores de 16 (dezesseis) anos; alterando a  
Constituição Federal de 1988. 

PEC 

64/2003   

André Luiz  

( PMDB /RJ ) 

Estabelece que lei federal disporá sobre os casos 
excepcionais de imputabilidade para menores de 
dezoito anos e maiores de dezesseis; altera a 
Constituição Federal de 1988.  

PEC 

179/2003   

Wladimir Costa  

( PMDB /PA ) 

 

Estabelece que serão penalmente inimputáveis os 
menores de 16 (dezesseis) anos; altera a Constituição  
Federal de 1988.  
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PEC 

272/2004   

Pedro Corrêa  

( PP/PE ) 

 

Reduz para 16 ( dezesseis) anos a idade para que o 
menor seja penalmente inimputável; altera o art. 228 
da Constituição Federal de 1988.  

PEC 

302/2004   

Almir Moura  

( PL/RJ ) 

 

Dá nova redação ao art. 228, da Constituição Federal, 
tornando relativa a imputabilidade penal dos dezesseis 
aos  dezoito anos.  

PEC 

345/2004   

Silas Brasileiro  

( PMDB/MG )  

Declara inimputáveis os menores de 12 (doze) anos; 
altera a Constituição Federal de 1988. 

PEC 

48/2007   

Rogerio Lisboa  

( PFL/RJ ) 

 

Reduz a idade penal para 16 (dezesseis) anos, 
considerando os maiores de dezesseis anos 
imputáveis. 

PEC 

73/2007 

Alfredo Kaefer  

( PSDB/PR ) 

Dá nova redação ao artigo 228 da Constituição 
Federal.  
Estabelece que a autoridade judiciária decidirá sobre a 
imputabilidade penal do menor de 18 (dezoito)  anos. 
Altera o art. 228 da Constituição Federal de 1988.  

PEC 

85/2007   

Onyx Lorenzoni   

( DEM /RS ) 

Torna imputável o agente com idade entre 16 
(dezesseis) e 18 (dezoito) anos que tenha cometido 
crime  doloso contra a vida, nos casos em que for 
constatado em laudo técnico que ao tempo do ato 
infracional o mesmo tinha perfeita  consciência da 
ilicitude do fato. Altera a Constituição Federal de 1988. 

PEC 

87/2007   

Rodrigo de Castro  

( PSDB/MG ) 

Alteração do art. 228 da Constituição Federal, 
imputabilidade penal, menor, adolescente, execução, 
crime doloso, crime contra a vida, crime inafiançável, 
crime imprescritível, impossibilidade, graça, anistia, 
exceção, incapacidade, responsabilidade. 

PEC 

125/2007   

Fernando de Fabinho  

( DEM /BA ) 

 

Torna penalmente imputável o adolescente; 
estabelece que a imputabilidade será determinada por 
decisão judicial, baseada em fatores psicossociais e 
culturais do agente, e nas circunstâncias em que foi 
praticada a infração penal.  

 

OBJETIVO RECRUDESCER A MEDIDA NA HIPÓTESE DE REINCIDÊNCIA 

PL  

38/2004 

Senador Gerson 

Camata  

( PMDB / ES ) 

Altera o Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal , para tornar reincidente o agente 
que voltar  a cometer crime hediondo quando já 
houver cometido crime da mesma natureza quando 
menor . 

PEC  

18/ 1999 

Senador Romero Jucá  

( PMDB/RR ) 

Altera a redação do artigo 228 da Constituição 
Federal. 

PL 

938/2007   

Márcio França  

( PSB /SP ) 

 

Altera o Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal - para estabelecer a 
obrigatoriedade de  consideração dos antecedentes 
infracionais do agente, quando da fixação da pena-
base, disciplinada no art. 59 do Código Penal. 

PL 

934/2007   

Ayrton Xerez  

( DEM /RJ ) 

Aumenta para 8 (oito) anos o período máximo de 
internação do adolescente infrator. Altera a Lei nº  
8.069, de 1990. 

 

Ainda que um sistema democrático possibilite opiniões e entendimentos 
diferenciados, fazendo com que diversificados projetos, com os mais diversos e questionáveis 
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assuntos, possam ser apresentados por qualquer representante no Legislativo, devemos 
enfatizar que tais proposições jamais podem ter prosseguimento se aviltarem direitos e 
garantias constitucionais, isto porque vivemos num Estado não apenas Democrático, mas 
também de Direito. Por esta mesma razão há diversos órgãos de controle nos Poderes da 
República, e também há o controle mútuo dentre os três poderes.  

Mas, estes órgãos por vezes, e não raras, vêm se mostrando notadamente 
falhos no exercício da atribuição que lhes compete, maior prova disto na seara infanto-juvenil, 
encontra-se no fato da Comissão de Justiça e Constituição do Senado apresentar, em 26 de 
abril de 2007, parecer favorável a Proposta de Emenda Constitucional nº 20/99, de autoria do 
então senador e hoje governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que reduz a 
maioridade penal para 16 anos de idade. Ressalta-se que evidente inconstitucionalidade, foi 
considerada de acordo com a ordem constitucional, apesar dos esforços diversas entidades e 
movimentos de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes apontarem 
insistentemente a referida irregularidade. 

Com a referência dos projetos colacionados podemos identificar como está 
sendo tratado por nossos legisladores a questão da criminalidade no Brasil, também de acordo 
com levantamento realizado pela socióloga Laura Frade24, dos 230 projetos sobre questões 
criminais propostos entre os anos de 2003 e 2007, 224 tratavam de agravar o tratamento 
dados aos acusados. Desses, 30 tratavam sobre justiça juvenil (29 com o intuito de recrudescer 
as regras e apenas 01 com o objetivo de abrandá-las).  

As propostas ofertadas no Congresso Nacional com o intuito de influir no 
sistema juvenil são diversas, mas se direcionam numa via de mão única, visando a diminuir 
direitos materiais e processuais dos adolescentes, seja no sentido de reduzir a maioridade 
penal, de considerar a infração cometida pelo adolescente como reincidência se cometido o 
mesmo crime na idade adulta, ou de aumentar o tempo da medida de internação, denotando 
uma clara opção à repressão pura e simples, não revelando preocupação efetiva com a 
solução dos problemas políticos, econômicos, sociais e culturais, que muitas vezes influenciam 
os jovens no cometimento de condutas descritas como ilegais. 

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 
lançada em 2004 com o perfil dos adolescentes que cumprem medida de internação revela 
que, dos 10 mil adolescentes pesquisados, 76% tinham entre 16 e 18 anos e 6% entre 19 e 20 
anos, ou seja, mais de 80% dos adolescentes em conflito com a lei neste país encontram-se 
dentro da idade que se pretende chegar com a inconstitucionalidade absurdamente proposta 
tanto no Senado quanto na Câmara, significando isto que a proposta do conjunto do Poder 
Legislativo brasileiro para a “solução” da criminalidade juvenil está baseada, principalmente, e 
quase que exclusivamente, em jogá-los nas diversas unidades do Sistema Carcerário nacional, 
segregando-os e aniquilando-os, decretando-se, assim, a total exclusão dos adolescentes 
deste país da vida em sociedade, oferecendo-lhes, ao invés de vida digna, a mais ultrajante e 
humilhante indignidade. 

Este país precisa tomar uma decisão política condizente com seus 
estatutos legais. É importante deixar claro que a maioridade penal aos 18 anos se baseia sim 
na concepção de que os jovens são sujeitos em estágio de desenvolvimento, mas é também 
uma decisão política de Estado que demonstra a crença na possibilidade de recuperação de 
nossos jovens e demonstra que a criminalidade não lhes é algo intrínseco. A opção de oferecer 
tratamento diferenciado aos menores de 18 anos, e excepcionalmente, aqueles que contam 
com 21 anos incompletos, é produto de uma sociedade que, através de uma proposta sócio-
educativa bem definida, oferece ao adolescente outra opção de vida que não permanecer na 
criminalidade.  

Como visto esmagadora maioria dos adolescentes em conflito com a lei 
está entre os 16 e 18 anos, ou seja, no estágio no qual vivenciam o auge das transformações 
psicológicas e biológicas, sendo este momento da vida um período fundamental para a 
construção da identidade do adolescente, o que confirma a tese de que estes merecem 
tratamento diferenciado, pois o ato infracional não é o reflexo de um mal intrínseco em sua 
personalidade, como muitos, eficazmente influenciados com grande auxílio dos meios 
midiáticos de comunicação, acreditam, mas é reflexo de vulnerabilidades pessoais e sociais 

                                            
24 Tal levantamento foi feito pela autora em seu trabalho para aquisição de título de mestre 
denominado “O que o congresso brasileiro pensa sobre a criminalidade” (UNB, dissertação de 
mestrado, mimeo). 
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potencializados por esta fase peculiar da vida humana. Porém, os argumentos psicológicos, 
biológicos e sociais em volta da questão são ignorados ante o interesse por livrar-se desses 
jovens e segregá-los pelo máximo de tempo possível. 

A verdade que vem nos sendo constantemente ocultada é que este modelo 
neoliberal de Estado, que conduz a economia e a política em diversos países, está levando a 
um sofrimento brutal da juventude, especialmente a brasileira, muito diferentemente do que 
vem sendo propagado pela grande mídia nacional, que insistentemente se vangloria em 
propalar a falta de limites e o excesso de violência advindo da parcela jovem da sociedade, de 
forma a manipular a opinião pública, o que, aliás, vem sendo feito eficazmente25. Conforme 
estudo do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a  Infância), divulgado no final de 2006, que 
reflete o enorme dano que o atual modelo de segurança pública vem ocasionando aos 
menores de 18 anos, ao contrario das idéias veiculadas pelos meios de comunicação, os 
jovens têm sido as maiores vítimas da violência nos grandes centros. Este estudo atesta que 
cerca de 16 (dezesseis) crianças  e adolescentes são assassinados por dia no Brasil, sendo 
que essas mortes aumentaram 80% entre os anos de 1990 e 2002. Este trágico dado confirma 
uma posição que de nada temos a se orgulhar, pois, este país ocupa o  terceiro lugar, em um 
ranking de 84 nações, no que se refere à morte por homicídios de jovens que se encontram na 
faixa de 15 a 24 anos de idade. Não há  nação, entre 65 países comparados, onde os jovens 
morram mais por ação de armas de fogo do que no Brasil.  

Isto confirma que o discurso de nossos legisladores está partindo de uma 
retórica completamente equivocada, pois não são os adolescentes que estão matando as 
pessoas neste país, pois é justamente o contrário, este país é que está matando os nossos 
adolescentes. 

Quem em sã consciência ousará afirmar que uma triunfante solução ao 
problema da delinqüência juvenil, sabidamente de origens diversas, está em trancafiar 
adolescentes nas Penitenciárias espalhadas pelo país?  

Por entender o Congresso Nacional que aí está a solução e somente 
ofertar, quase que exclusivamente, ao problema da criminalidade juvenil, a redução da 
maioridade penal, deve ser responsabilizado perante este Tribunal Popular. 

 
 
V – Das unidades de internação: violação de direitos permanente  
 
 
A ofensa aos direitos dos adolescentes extrapola todos os índices de 

aceitabilidade quando nos reportamos ao sistema que deveria ser sócio-educativo, mas que, 
ainda hoje, após o alcance da maioridade pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
testemunhamos as unidades de internação destinadas às pessoas menores de 18 anos sendo 
evidentes reprodutoras da violência institucional estatal e funcionando descaradamente como 
“presídios mirins”, dentro dos quais os adolescentes, que desafortunadamente são obrigados a 
estar, são submetidos às inúmeras e mais vis atrocidades que se pode ofertar a um ser 
humano, e nos quais lhes são retirados os direitos mais fundamentais que lhes estão 
constitucionalmente garantidos há mais de vinte anos. 

Embora seja evidente tais condições, a constatação empírica de infamante 
realidade foi realizada pelo Conselho Federal de Psicologia em conjunto com o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através de suas secções regionais, que fizeram 
inspeções26, no dia 15 de março de 2006, em unidades de internamento em todo território 
nacional, simultaneamente visitando as unidades de 22 Estados da federação e do Distrito 
Federal.  
                                            
25 Ao contrário do que sustenta o discurso midiático, a participação ativa dos adolescentes na violência 
oriunda das condutas consideradas criminógenas é irrisória, pois do total de adolescentes no país (25 
milhões) somente 0,2% praticam atos infracionais (Conanda/SEDH, 2006) e, ainda, estudos  mostram que 
os crimes graves atribuídos a adolescentes no Brasil não ultrapassam 10% do total de infrações 
cometidas por estes (ILANUD). Ademais, analisando as estatísticas oficiais (Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São  Paulo), do total de crimes cometidos em 2003 no Estado de São Paulo, 
considerada a região em que ocorre a maior parte dos delitos no Brasil, menos de 4% das infrações 
tiveram crianças ou adolescentes como autores, sendo que os adolescentes são responsáveis por 
apenas 1% dos homicídios praticados no Estado.   
26 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E CONSELHO FEDERAL DA OAB. Um retrato das 
unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei, 2006. 
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A situação encontrada nas unidades de todas as regiões do Brasil, de norte 
a sul, foi de total desamparo, sujeira, falta de serviços essenciais, inadequação arquitetônica 
com prédios similares às prisões dos adultos, inexistência de refeitórios com comidas sendo 
servidas em quartos fétidos e lotados, denúncias de maus tratos e tortura, precariedade e 
negligência no atendimento a saúde, preponderância das medidas de segurança em 
detrimento da política pedagógica, e punições disciplinares “pseudopedagógicas” para 
melhorar o comportamento dos adolescentes que vão desde proibição do banho de sol ao 
isolamento em celas. Ou seja, total inadequação a uma pretensão sócio-educativa. As escolas 
encontradas nas unidades visitadas foram interpretadas como uma total dissonância com o 
direito à educação garantido aos adolescentes. Em relação à saúde nada que diga o contrário 
ficou consignado, pois a precariedade e a falta de profissionais para o atendimento dos jovens 
é uma característica comum. 

Outro grave e alarmente problema é imprescindível ressaltar, pois apesar 
de cediço neste país que um dos grandes engodos atinente à adolescência e que, muitas 
vezes, são responsáveis por inserir os meninos e meninas do Brasil na criminalidade, está 
relacionado à questão da drogadição, e mesmo assim, o tratamento para aqueles que 
necessitam e que desejam sair desta condição é simplesmente inexistente aos que chegam ao 
sistema de justiça e são compulsoriamente internados. 

Apesar da criminologia contemporânea há muito tempo entender a questão 
da criminalidade por bases sociológicas, repelindo a ultrapassada teoria lombrosiana, segundo 
a qual o único e exclusivo responsável pela infração é o próprio ser que a pratica, sendo este 
portador de uma pré-destinação natural, ainda pode-se verificar que os adolescentes não são 
vistos em sua inteireza e completude histórico, econômico, social, cultural, sendo ainda hoje 
tratados como serem genuinamente doentes, doenças certamente não físicas, mas de ordem 
mental. Portanto, é comum neste país “tratar” o adolescente que infracionou, e, portanto 
entender seu comportamento, através da psiquiatrização do jovem. E mais, também não é algo 
incomum nas instituições “acalmar” os adolescentes através da ingestão sistemática de 
psicotrópicos. 

Se não bastasse tais descalabros dirigidos aos adolescentes que por seu 
malfadado destino são obrigados a habitar as referidas espeluncas, a humilhação não para por 
aí, pois atingem também seus familiares, que são obrigados a se desnudarem por completo 
quando da visitação dos jovens nas unidades, inclusive adolescentes, crianças e até bebês, 
que são obrigados a retirar suas fraldas, e colocar fralda fornecida pela unidade, todo este 
constrangimento é justificado por um único aspecto: questão de segurança. Mas em que 
Estado incompetente que somos obrigados a viver não? Pois outra classificação não há para 
adjetivar um Estado em que não resolve uma “questão de segurança” de outra forma senão a 
de submeter os familiares de adolescentes internados ao desnudamento completo e ao 
posterior agachamento a fim de que seja averiguado seus órgãos genitais. Será que é lícito tal 
constrangimento dentro de uma República que se fundamenta na dignidade da pessoa 
humana? 

Pois é, caros jurados, este é o tipo de internação é a que está sendo 
ofertada aos adolescentes em conflito com a lei passados 18 anos de existência do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. E então pergunta-se: o que tal realidade oferece de sócio-
educativo?  

Dizem alguns que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é um 
diploma adequado a realidade nacional, que tem serventia somente para países ditos 
desenvolvidos. Será? Acreditamos que não, acreditamos sinceramente que este Estatuto 
inseriu-se na realidade legislativa brasileira para um dia, quem sabe, tais relatos assentarem-se 
somente em uma triste, passada e vergonhosa história nacional. A fim de sepultar esta 
realidade diagnosticada é que a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser 
IMEDIATA.  

Embora este triste, porém real, diagnóstico fosse suficiente para pedir a 
condenação deste Estado brasileiro, a arbitrariedade vai além, pois humilhações, supressão de 
direitos, torturas, tornam-se problemas menores se comparados a subtração do maior bem que 
se tem conhecimento na humanidade: a VIDA. 

Exatamente, caros e nobres jurados, nestas instituições reservadas a 
adolescentes, a extração da dignidade não basta, pois, por vezes, seja pela ação ou omissão 
dos agentes estatais, a vida dos jovens lhes são subtraídas.  

Se nos reservarmos especialmente à São Paulo, nos deparamos com uma 
instituição que caminha a passos tímidos para a real implementação do ECA. 
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A instituição tão conhecida por suas arbitrariedades e atrocidades 
cometidas em desfavor dos adolescentes internados, que por longa data se tornou conhecida 
pela denominação de “FEBEM”, que ironicamente se traduz por “Fundação do Bem Estar do 
Menor”, recentemente, mais especificamente em 21 de dezembro de 2006, alterou de nome 
para “Fundação CASA – Fundação Centro de Atendimento Sócio Educativo ao Adolescente”, 
por conta do Projeto de Lei n° 694, de autoria do Sr. Governador, que, aprovado pela 
Assembléia Legislativa do Estado, apesar de tardiamente modificar o nome, restou mantido em 
todo o texto a denominação anterior.  

Nascida sob a repressão da ditadura militar em 1973, já contando com 
mais de 30 anos de existência envolta em irregularidades e com pouco a comemorar, esta 
instituição teve a sua “infância” e “adolescência” certamente muito mais problemática que a dos 
“menores” que vem abrigando ao longo de sua história, sendo as denúncias de tortura e maus-
tratos inerentes a toda sua trajetória histórica. A passagem para a vida adulta não foi diferente, 
marcada por freqüentes motins e rebeliões, muitas delas com finais fatídicos, resultando em 
mortes. Em crise permanente, a instituição completa três décadas marcada pela política 
truculenta e violenta de encarceramento puro e simples dos jovens, sem ter assimilado ainda 
as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), embora já 
passado 18 anos de sua existência. 

Esta prática, contrária ao legal e constitucionalmente estabelecido em 
nosso ordenamento pátrio, restou consignada nas constatações feitas pelo grupo que 
acompanhou as inspeções no dia 15 de março de 2006 em São Paulo, conforme a seguir 
reproduzido27: 

  
“Ficou caracterizada a ausência de compromisso nestas unidades com um 
projeto sócio-educativo que atendesse aos princípios do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. (...) 
A partir das observações da estrutura física, do contato com os 
funcionários, dos relatos dos adolescentes e das marcas corporais, a grave 
constatação é a de que a Febem - SP é um sistema prisional, pautado 
pelas práticas de tortura, negligência e humilhação no trato com os 
adolescentes sob a responsabilidade do Estado, em completo desacordo 
com o instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
O ambiente é de intensa violência, que atinge os internos e funcionários, 
física e psicologicamente. 
Foi possível observar e entrar em contato com adolescentes que sofreram 
castigos físicos e estavam aprisionados em celas. 
Até o presente momento, não houve implementação efetiva de um plano 
sócio-educativo para estes adolescentes; há a ausência de um projeto e de 
qualquer atividade profissionalizante em consonância com uma proposta 
sócio-educativa; há forte tendência de culpabilizar os adolescentes pelos 
acontecimentos violentos ocorridos no interior das unidades; e tendência 
de resolver os conflitos somente na esfera da segurança.Também 
ausência da responsabilidade da Febem pela capacitação continuada dos 
funcionários com vistas à realização de um atendimento educacional dos 
adolescentes e a superar as práticas de violência. (...) 
Portanto, as constatações supracitadas evidenciam as graves violações de 
direitos dos adolescentes, a vigência do sistema carcerário no 
cumprimento da medida sócio-educativa de privação de liberdade e a 
ausência de perspectivas concretas na construção de uma política e 
proposta de atendimento aos adolescentes”. 
 
Tais constatações refletem décadas de descaso e de omissão de vários 

governos que se sucederam no Estado de São Paulo, e, pelas atrocidades cometidas, 
respondeu recentemente a processos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Também recentemente, em 2006 o Poder Judiciário condenou a instituição 
pela morte de um garoto em uma das Unidades do Complexo de Franco da Rocha, a decisão 

                                            
27 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E CONSELHO FEDERAL DA OAB. Um retrato das 
unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei, 2006. 
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judicial determinou o pagamento de irrisórios 20 (VINTE) salários mínimos pelos danos 
materiais, ou seja, entendeu ser este o valor da vida de um jovem que é abrigado na FEBEM. 
Não é demasiado ressaltar que a jurisprudência entende serem merecedores de valor maior 
aqueles que, simplesmente por equivoco administrativo, são considerados inadimplentes e têm 
seus nomes enviados ao SERASA. Significaria isto que para o Poder Judiciário deste país o 
valor das pessoas é sopesado pelo quanto possuem? Infelizmente a realidade tem 
demonstrado que sim. E como os adolescentes que são enviados a esta instituição são, em 
regra, oriundos das periferias da cidade, suas vidas não têm significativa valia para o Estado 
nacional. 

Este modelo da Febem efetivamente é considerado totalmente 
incompatível com todas as convenções internacionais de garantia constitucional de respeito e 
defesa dos direitos humanos, sendo um triunfante exemplo de eficiência nazista de 
encarceramento e extermínio das populações marginalizadas, e o pior de tudo é que sua 
irresponsável existência vem sendo drasticamente mantida com a conivência do Judiciário, cuja 
existência se funda na guarda da legalidade e da ordem constitucional. 

O direito à vida, consagrado e garantido constitucionalmente a todos os 
cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, não se refere a qualquer vida, não 
corresponde a uma mera e vil sobrevivência, esta garantia jamais pode ser entendida e 
dissociada do fundamento inserido logo no art. 1º da Constituição, inciso III, ou seja, a vida de 
todo ser humano neste país residente somente estará sendo respeitada se for acompanhada 
da dignidade que lhe é inerente. 

Mas para o Estado nacional não basta a não garantia da vida digna, pois o 
cabo a ela vêm sendo dado com uma certa constância na história daqueles que não têm o 
mínimo de garantia e que são enviados às instituições estatais responsáveis pelo 
encarceramento de pessoas que cometeram algum ilícito de origem penal, sejam eles adultos 
ou adolescentes, embora haja expressa vedação constitucional à pena de morte neste país. 

Para não nos tornarmos enfadonhos e cansativos, não nos volveremos a 
comentar todos os casos funestos que envolveram a referida instituição que deveria ser sócio-
educativa, e, portanto, nos ateremos a trazer a cognição dos senhores especificamente dois 
casos emblemáticos a serem apreciados por Vossas Senhorias. 

Primeiramente, nos reportaremos ao caso envolvendo o adolescente 
Ronaldo Alves Cordeiro, cujo término de sua existência ocorreu no interior da Unidade de 
Internação da Vila Leopoldina em 19 de julho de 2007. 

O jovem foi encontrado já morto em um dos quartos utilizado como 
dormitórios pelos adolescentes, estava com um pedaço de tecido envolto em seu pescoço 
amarrado a um lençol na luminária. Segundo consta no procedimento de sindicância interna 
instaurado para apreciação do caso, foi encontrado por outros jovens, os quais foram avisar os 
funcionários, que, ao chegarem lá, nada mais puderam fazer para reverter a situação. O 
referido procedimento, embora não seja ainda definitivo, concluiu afirmando a ocorrência de 
enforcamento pelo próprio adolescente, ou seja, suicídio, pelo que a Corregedoria da 
Fundação CASA entendeu ter havido “flagrante negligência” por parte de todos os funcionários 
responsáveis pelo resguardo da integridade física do jovem. 

Embora, tanto pelo depoimento dos adolescentes ouvidos na Sindicância 
quanto de alguns funcionários, a versão de suicídio tenha sido suscitada por alguns como 
inverídica, assim concluíram os julgadores in casu, principalmente, por haver registro de 
tentativa infrutífera anterior do adolescente atentar contra sua própria vida. 

Em data anterior, especificamente em 23 de março de 2007, na mesma 
unidade, Ronaldo havia tomado um litro de cândida e engolido dezesseis giletes, pelo que foi 
levado ao pronto socorro e socorrido a tempo, e, ato contínuo seguindo recebendo tratamento 
psiquiátrico. Além do mais, segundo relato dos próprios internos Ronaldo apresentava 
comportamento estranho, pois conversava sozinho e também com o bueiro 

Podemos concluir que a negligência flagrante ocorrera por, pelo menos, 
duas vezes neste caso. Ademais, pode-se perceber total desatenção por parte da instituição 
responsável, por ora, por seu “processo sócio-educativo”, o que fora realizado com a evidente 
conivência do Poder Judiciário. 

O patente equívoco aqui narrado expressa o tratamento displicente 
dispensado aos jovens submetidos a internação na Fundação CASA e confirma nossa tese de 
que tal instituição tem servido unicamente para o depósitos de seres humanos em condição 
peculiar de desenvolvimento, e consequentemente, e que há em seu manejo real 
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descompromisso com a implementação da Constituição e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  

Uma das testemunhas ouvidas no caso do citado adolescente, o médico do 
conveniado à Fundação CASA, NUFOR – Núcleo de Estudos em Psiquiatria Forense e 
Psicologia Forense do Hospital das Clínicas, Dr. Fábio Beites, psiquiatra que atendeu Ronaldo, 
também ouvido perante o órgão correicional, disse que “somente após a tentativa deste em se 
suicidar é que começou a tratar do referido adolescente”, disse, ainda que “encaminhou o 
adolescente para o Pronto Socorro da Lapa com vistas à internação; que a internação de 
Ronaldo se fazia necessária em razão de concreto risco de suicídio, já que sua atitude não era 
simplesmente de manipulação, isto é, demonstrava um total descaso com sua própria vida, um 
total descaso com o mundo, como se não mais quisesse ninguém perto dele; (...) que, muito 
embora se tratasse de um caso de internação psiquiátrica, não foi possível que a mesma fosse 
efetivada; que, diante disso, foi providenciada uma ‘internação forjada’, foi improvisado um local 
no anexo ‘CEU’ (...) já que seu caso reclamava uma maior atenção, ou seja, um cuidado mais 
acentuado”. Esclareceu, ainda, em relação ao suicídio que “existem dois quadros possíveis: 
um, quando a pessoas adota uma postura suicida para chamar a atenção, então o faz 
esporadicamente, e outro, quando o comportamento da pessoa chega a ser de frieza, mas 
demonstrando sempre o potencial suicida; que este último caso é o mais difícil de ser 
manejado, ou seja, detido a tempo; e o quadro psiquiátrico do adolescente Ronaldo Alves 
Cordeiro se enquadraria neste último caso”. 

Portanto, o fatídico episódio ocorrido era não somente previsto, como 
documentalmente diagnosticado, e, mesmo assim, nenhuma providência emergencial e 
assistencial foi tomada a fim de evitar a sua trágica ocorrência.  

Aliás, para casos análogos a este o ECA não se olvidou em tratar, 
contendo expressa determinação no § 1º do art. 112 que “a medida aplicada ao adolescente 
levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstância e a gravidade da infração”, 
e, ainda, no seu § 3º determinou que “os adolescentes portadores de doença ou deficiência 
mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado as suas 
condições”. 

Isto significa que quando da imposição de quaisquer das medidas sócios-
educativas, levar-se-á em conta a capacidade do adolescente em relação ao seu cumprimento 
adequado, devendo os adolescentes portadores de problemas de ordem mental serem tratados 
em local especializado, de outra forma não deveria ser em face da proteção integral que são 
merecedores todas as crianças e adolescentes. Não se apresentar nenhum especialista no 
assunto para saber que instituições tipo FEBEM não se prestam a oferecer o referido 
tratamento especial, e a todos adolescentes que se diagnosticar a presença de doenças 
mentais, deve o Estado assegurar o seu devido acompanhamento por especialista em 
adequado local, não restando, portanto, motivação que sustente sua permanência na 
Fundação CASA. 

No entanto, as decisões judiciais dos magistrados que aplicam ou que 
acompanham a execução de medidas sócio-educativas proferidas em casos de autores de atos 
infracionais com problemas de ordem mental, demonstram que se parece desconhecer – ou 
pior, simplesmente ignoram – tal proceder legal, pois historicamente vêm não somente 
compactuando como também determinando a permanência de adolescentes com tal 
problemática nas unidades da antiga FEBEM, o que faz com que cotidianamente os defensores 
dos jovens recorram aos Tribunais Superiores, a fim de corrigir tamanho constrangimento 
legalmente inaceitável. Mas, reconhecendo-se a procedência da tese defensiva, já decidiu o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em cede de “habeas corpus”: 

 
“Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal. Consistente na 
imposição de medida de internação, inobstante laudo constatando 
comprometimento intelectual e falta de capacidade para assimilar o caráter 
da medida sócio-educativa. Adolescente que cometeu ato infracional de 
natureza grave (roubo qualificado) – relatórios sociais que demonstram 
efetiva necessidade de acompanhamento ambulatorial, escolarização 
especial e terapia ocupacional, aplicação do princípio da proteção integral 
ao indivíduo em formação – ofensa ao princípio constitucional da proteção 
especial e ao disposto no art. 112, §§ 1º e 3º, e art. 11, § 1º do ECA. 
Habeas corpus concedido, com recomendação”. (TJSP, HC 128.543.0/1-
00, j. em 13.02.2006, rel. Des. Paulo Alcides) 
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Sobre a indevida submissão de adolescentes portadores de transtorno 

mental à medida sócio-educativa privativa de liberdade já decidiu também o Superior Tribunal 
de Justiça: 

 
 “HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. LAUDO PSIQUIÁTRICO. DOENÇA MENTAL. 
MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO ILEGALIDADE. Há constrangimento 
ilegal na decisão judicial que, embora partindo da premissa de que o 
adolescente é portador de doença mental, ordena a aplicação – ou 
manutenção – de medida sócio-educativa. Ordem concedida”.  
(STJ, HC 45564/SP, Rel. Ministro Paulo Medida, Sexta Turma, j. em 
27.10.2005, DJ 06.02.2006, p. 360). 
 
“CRIMINAL HC. ECA. ADOLESCENTE PORTADOR DE TRANSTORNO 
DE PERSONALIDADE ANTI-SOCIAL. INTERNAÇÃO COM 
DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE DA FEBEM. 
INADEQUAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ORDEM 
CONCEDIDA.  
I – Hipótese em que, diagnosticado no adolescente o transtorno de 
personalidade anti-social (PAS), foi mantida a medida sócio-educativa de 
internação com a determinação de tratamento psiquiátrico na mesma 
unidade em que se encontra segregado. 
II – O adolescente que apresenta distúrbio psiquiátrico não pode ficar 
submetido a uma medida sócio-educativa diante de sua inaptidão para 
cumpri-la (art. 112, § 1º do ECA). 
III – Se o processo sócio-educativo imposto ao paciente – com finalidade 
ressocializadora – não se mostra apto à resolução de questões 
psiquiátricas , faz-se necessária a implementação de uma das medidas 
protetivas dispostas na lei, com a submissão do adolescente a um 
tratamento adequado à sua doença ou deficiência mental. 
IV – A imposição do regime e internação ao paciente, com a determinação 
de realização de psicoterapia dentro da Unidade da Febem ofende o 
Princípio a Legalidade. 
V – Deve ser determinada a inserção do menor em medida só-cio 
educativa de liberdade assistida, com a sua submissão imediata a 
tratamento psiquiátrico devido em local adequado ao transtorno mental 
apresentado. 
VI – Ordem concedida, nos termos do voto do relator”. 
(STJ, HC nº 60.604/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. em 13.02.2007) 
 
Mas, infelizmente, a decisão proferida nos Tribunais Superiores não se 

influiu a tempo de se obstar o previsível episódio, já que no caso do jovem Ricardo, mesmo 
após diagnosticado a gravidade de seu problema, não recebeu tratamento especializado 
algum. 

Dessa maneira, a morte do jovem Ronaldo Alves Cordeiro se deu devido a 
determinação ilegal do magistrado responsável pelo acompanhamento do cumprimento da 
internação, e, consequentemente, por culpa, em sua modalidade negligencial, da Fundação 
CASA, e por tal razão merecem condenação perante este Tribunal. 

No caso do jovem Rafael Ricardo Silva Batista, menor arbitrariedade e 
negligência não se denotou, o que conduziu sua morte na unidade de internação Pirituba aos 
20 dias do mês de maio de 2008.  

O jovem, oriundo da cidade de Jacareí, possui um perfil sócio-econômico 
não muito diferente de seus demais colegas institucionalizados, vêm de uma família muito 
pobre, cuja mãe sempre trabalhou bastante para prover o sustento, realizando trabalho como 
costureira, já que seu pai era completamente ausente, têm, ainda, um irmão que auxiliava no 
sustento da família trabalhando como ajudante de pedreiro. Rafael Ricardo apresenta sérios 
problemas desde tenra idade, pois iniciou o uso de droga já aos 06 (SEIS) anos de idade, pois 
na rua de sua casa havia um ponto de droga, o que facilitou sua inserção nesta prática 
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precocemente, nesta idade também iniciou o consumo de cigarros, e já aos 10 (DEZ) anos se 
tem notícia de sua primeira tentativa de suicídio.  

Foi custodiado aos 17 anos de idade, no mês de março de 2006, por 
prática de ato infracional, sendo que deu entrada na unidade de Pirituba em novembro do 
mesmo ano, local em que permaneceu até outubro de 2007, quando foi transferido para o CDP 
(Centro de Detenção Provisória) Belém por conta de ocorrência havida dentro da própria 
unidade. A partir de então iniciou-se uma série de diligências e a defesa, houve por bem, 
realizar diversos pedidos a fim de que fosse extinta a medida de internação, fundamentando-se 
não somente na longa duração de tempo a que estava privado de sua liberdade (há cerca de 
um ano e sete meses), mas também em sua idade, pois contava já com quase 19 anos e 08 
meses de idade, assim como pelo fato de o jovem apresentar transtorno de personalidade anti-
social, e, como já fora demonstrado, não tem serventia a medida de internação para o 
tratamento deste especial caso, mas o magistrado responsável pelo caso, por sua vez, 
somente determinou a suspensão da medida, e ordenou que, logo após a sua saída do CDP, 
fosse prontamente reconduzido a unidade de internação de origem, retorno este que ocorrera 
em março de 2008, vindo cerca de dois meses depois a falecer no interior da unidade.  

É pertinente ressaltar, nobres jurados, que Rafael Ricardo mantinha 
acompanhamento psiquiátrico medicamentoso desde os dez anos de idade, assim como 
acompanhamento médico neurológico, também desde os dez anos, tendo este continuado até 
antes de sua internação na Fundação Casa. Este fato vem, novamente, servir ao reforço de 
nossa tese, segundo a qual adolescentes com problemas psiquiátricos estão sendo 
compulsoriamente submetidos à internação, em total discordância com o que está legalmente 
estabelecido. 

O jovem, pai de uma criança de dois anos de idade, após suposto 
envolvimento em trágico caso de abuso sexual no interior da unidade, expressou sentimentos 
de profunda tristeza, há vários depoimentos que dizem que o jovem no dia 19 de maio chorava 
incessantemente, e no dia 20 de maio do ano corrente foi encontrado com um lençol enrolado 
no pescoço pendurado à janela do quarto. 

Durante toda a apuração sobre os fatos foram ouvidos adolescentes que 
cumpriam a medida junto com o jovem, os técnicos que o acompanharam durante a execução 
da medida e demais funcionários da Fundação. Os relatos nos remetem ao que há de mais 
desumano e humilhante na vida de um ser humano, pois há revelações de medos, 
administração excessiva de psicotrópicos, descasos, agressões físicas e até abusos sexuais no 
interior da Unidade. Trata-se de uma denúncia das mais consistentes sobre a forma que vem 
sendo gerido estas unidades de internação destinadas aos adolescentes em conflito com a lei 
no Estado de São Paulo, não há porque de existir, ante o nosso ordenamento jurídico vigente, 
merecendo ser imediatamente decretada a extinção destes “campos de concentração” mirins.  

Por medidas sócio-educativas compreendem-se ações que propiciem, ao 
adolescente desenvolvimento, educação, aprendizagem, enfim, ações que possibilitem sua 
reinserção na sociedade com mais recursos para superar e transformar os fatos que o levaram 
a encontrar-se em conflito com a lei. Mas, no entanto, certamente, tal intento não será 
alcançado se não conseguirmos tratar o adolescente como sujeito de direitos e apresentar uma 
proposta efetiva de resgate de sua cidadania. Num ambiente insalubre, com tantas privações, 
sem acompanhamento adequado, sem condições de socialização que levem ao 
desenvolvimento salutar e de acordo com a dignidade que merece por sua condição humana, 
somente se conseguirá reproduzir a violência a que estão sendo expostos arbitrariamente. 

É impreterível que o Estado brasileiro, em suas três instâncias de governo 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), promova a superação deste modelo FEBEM, a que são 
submetidos os adolescentes internados, buscando implantar uma política sócio-educativa a 
partir do paradigma dos direitos humanos, que afirme o adolescente autor de ato infracional 
como sujeito de direitos que ele é, respeitando-se a sua peculiar condição de desenvolvimento. 
Para tanto, é imprescindível que essa política privilegie a formação de competências e 
valorização dos profissionais do sistema; o estrito cumprimento da legalidade; a elaboração de 
um modelo pedagógico que promova a cidadania do adolescente; a adequação arquitetônica 
dos estabelecimentos; a garantia do devido processo legal e da ampla defesa, bem como a 
transparência e abertura para o controle social do sistema, além de investimentos públicos 
necessários para a satisfação desses objetivos, na busca da implementação deste modelo 
sócio-educativo, garantindo a esses adolescentes, um novo projeto de vida e de sociedade. 

Enfim, aos jovens Ronaldo Alves Cordeiro Rafael e Ricardo Silva Batista, 
lhes foi, por culpa exclusiva deste Estado-nação, desprovido condições dignas de 
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sobrevivência, não foram assistidos em seus direitos elementares, não lhes foi oportunizado o 
reconhecimento pela singularidade de suas demandas, não tiveram os adolescentes a 
possibilidade de atingir a vida adulta, não tiveram acesso às políticas sociais básicas, definidas 
enquanto prioridades no Art. 4º do ECA e, portanto, não sofreram a ação das políticas de 
assistência social e nem das medidas de proteção que eram merecedores. Não puderam, 
ainda, beneficiar-se efetivamente das medidas sócio-educativas, propostas no sentido de se 
promover a ressocialização dos adolescentes. Em suma, as vítimas, como analisado, não 
tiveram condições infra-estruturais favoráveis ao desenvolvimento pleno e por não receberam a 
assistência necessária, de certa forma, favoreceu a extinção de suas vidas. Por tais razões, 
deve ser este Estado brasileiro condenado prontamente perante este Tribunal.  

 
 

DO PEDIDO 
 

Diante todo o aqui exposto, serve a presente para requerer que seja o 
Estado-nação, denominado de República Federativa do Brasil, submetido a julgamento perante 
este Tribunal Popular, momento em que serão ouvidas, em caráter de imprecindibilidade, as 
testemunhas ao final arroladas e, por fim, requer-se sua condenação a: 

 
1. Dar cumprimento efetivo às disposições trazidas pela Constituição 

Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelos Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos, dos quais o Brasil é signatário; 

2. Dar cumprimento efetivo, em especial, a Doutrina da Proteção 
Integral, abandonando permanentemente e definitivamente as ações pautadas na malfadada 
Doutrina da Situação Irregular, presente no Código de Menores, a fim de permear a ação nas 
três instâncias de governo, ou seja, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário; 

3. Impossibilitar qualquer discurso visando à supressão de direitos e 
garantias assegurados na Constituição Federal de 1988, vedando, principalmente, a 
possibilidade da redução da idade a ser considerada para a inimputabilidade penal;  

4. A Proteger e zelar pelo cumprimento dos direitos das pessoas 
menores de 18 anos, privadas ou não de sua liberdade, e a melhorar as suas condições de 
vida, dentro e fora das unidades de internação, com condições adequadas à sua idade e 
necessidades e garantindo a acessibilidade aos serviços sociais em particular atenção à saúde 
e educação, em todas as regiões do país; 

5. Extingüir, definitivamente, a criminalização da pobreza, 
possibilitando, em condições de igualdade, a ascensão social, econômica e cultural de todos os 
residentes neste país; 

6. Respeitar integralmente aos constitucionais princípios que 
determinam a excepcionalidade e brevidade da medida de internação, priorizando as medidas 
em meio aberto em detrimento daquelas que privam a liberdade dos adolescentes, com vistas 
a estimular ou preservar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

7. Possibilitar a melhoria das condições de cumprimento de TODAS as 
medidas sócio-educativas, a fim de se adequarem, de uma vez por todas, ao preconizado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

8. Especialmente em relação à execução das medidas privativas de 
liberdade, a superar, integralmente, o modelo de internação ainda hoje existente, e, portanto, 
determinar o fechamento de todas as unidades de internação no Brasil que ainda não 
interiorizaram a cultura sócio-educativa pedagógica, preconizada no ECA, e, subsidiariamente, 
que se implemente IMEDIATAMENTE a sócio-educação na execução da medida destinada aos 
adolescentes, a fim de sepultar a cultura unicamente punitiva-retributiva destinada aos 
“menores”. 

 
São Paulo, 23 de novembro de 2008. 

 
Tatiane Aparecida Silva Cardoso 

OAB/SP 254.957 
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Sidnei Moura Queirós, 18 anos 
20 de agosto de 2003 
Hospital do Tatuapé 
 
Sidnei Moura Queiroz, de 18 anos, estava internado na Unidade de Tatuapé, da Febem, e 
morreu queimado de forma misteriosa. Segundo nos relatou sua mãe, Solange, no dia 
20/08/2003, por volta das 20:30, a psicóloga ligou para sua casa comunicando que havia 
acontecido algo grave com o Sidnei. Pediram para que ela comparecesse no outro dia à 
Febem. Ao chegar o diretor a fez esperar para só depois avisar que seu filho estava internado 
no Hospital do Tatuapé. Ao chegar lá ela levou um choque quando ficou sabendo que ele 
estava com 70% do corpo queimado, sendo que o pescoço, a linha da cintura, os pés, os 
braços e as unhas pareciam carvão. 
Durante o tempo em que esteve hospitalizado foi vigiado por funcionários da Febem. O médico 
disse que Sidnei havia engolido muita fumaça. Sidnei estava em um quarto isolado e de castigo 
e a Febem diz que foi ele que ateou fogo ao colchão, em uma tentativa de suicídio. Mas a 
tragédia aconteceu sobretudo porque os outros adolescentes, vendo fumaça saindo do quarto, 
pediram ajuda aos funcionários que levaram um bom tempo para encontrar a chave, o que teria 
sido fatal.  
 
Ronaldo Alves Cordeiro,  
19 de agosto de 2007 
Unidade de Internação 19, Leopoldina 
 
Ronaldo teve uma história difícil em suas passagens pela Fundação Casa. Ele havia passado 
oito meses cumprindo medida sócio-educativa na Unidade do Brás. Ao sair, teve uma briga 
com outro adolescente em que usaram arma branca. Em função disse a mãe levou o filho para 
a Fundação Casa novamente. Nesse período ela teve que se mudar para Pernambuco e o 
rapaz só era visitado pela irmã.  
Em determinado momento Ronaldo ingeriu 17 lâminas de barbear, foi para o hospital onde lhe 
foi feita uma avaliação psiquiátrica e passou a usar medicação controlada. Após dois meses do 
ocorrido sua irmã foi procurada pela assistência social e pelo advogado que a informaram da 
morte de RONALDO dizendo que ele havia se suicidado. A irmã ficou em choque. Quando foi 
até lá viu ele em uma cadeira com a camiseta no pescoço. A versão dos funcionários é a de 
que o jovem se pendurou com a camiseta no pescoço.  A morte se deu no dia 19/08/2007. 
 
 
Rafael Ricardo Silva Batista, 19 anos 
20 de maio de 2008 
Unidade de Internação de Pirituba 
 
A senhora Lenice da Silva, mãe do jovem Rafael Ricardo Silva Batista, relata que ele foi detido 
em Jacareí, Estado de São Paulo e permaneceu 56 dias na Delegacia de Polícia da cidade, o 
que é ilega. Na audiência ele foi condenado a três anos no módulo sócio-educativo. 
Ficou na Fundação Casa, Unidade Raposo Tavares, depois na unidade da Vila Mariana. Lá 
ocorreu uma briga e após esse episódio ele foi acusado de atentado violento ao pudor.  Foi 
transferido para Pirituba, onde ocorreu uma briga entre os meninos, na qual quebraram uma tv 
do quarto. Todos foram levados para o D.P. da Barra Funda. Depois Rafael foi levado para o 
CDP de Belém, onde permaneceu por 5 meses. Sua mãe entrou com habeas corpus no Fórum 
da Barra Funda, em decorrência do qual ele foi então transferido para Pirituba. 
Foi aí que ele veio a morrer. Segundo o relato dos funcionários ele teria se suicidado. Explicam 
que ele estava pendurado na janela com um lençol no pescoço, que ele teria caído e batido a 
cabeça. Foi encontrado sentado na cama com lençol no pescoço. O fato se deu no dia 
20/05/2008 na Fundação Casa de Pirituba .  
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Assinam esse texto: 
 
Ali Rocha 
AMPARAR/SP 
CDHSapopemba/SP 
Coletivo Contra Tortura 
Comitê contra a Criminalização da Criança e do Adolescente 
Fórum Social por uma Sociedade sem Manicômios 
Francilene Gomes Fernandes – irmã do desaparecido Paulo Alexandre e 

assistente social do Instituto Sedes Sapientae  
Movimento Negro Unificado (MNU) 
Observatório das Violências Policiais de São Paulo (OVP-SP) 
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