
CNDH aprova Nota Pública contra condução de Witzel na segurança pública do RJ 

Nesta quinta-feira (09), durante a 47ª Reunião Plenária do Conselho Nacional dos 

Direitos Humanos – CNDH, foi aprovada Nota Pública de reprovação à condução da política de 

segurança pública pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. 

No documento, o conselho se declarou “estarrecido” com a postura do governador, que, 

no dia 4 de maio, gravou a si mesmo dentro de um helicóptero da Polícia Civil dizendo que 

participava de uma operação para “pôr fim à bandidagem em Angra dos Reis”, tendo sido feitos 

disparos gratuitos de metralhadora a partir do helicóptero. 

A Nota afirma que a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro “usa de 

expedientes midiáticos para incentivar ações de extermínio e medidas de terror como táticas de 

segurança, acirrando a grave situação de violência naquele Estado”. O texto ainda destaca que 

apenas no primeiro trimestre de 2019, foram registrados 434 casos de homicídios decorrentes 

de intervenção policial no Estado do Rio de Janeiro - um aumento de 18% em relação ao mesmo 

período de 2018. As ocorrências são registradas exclusivamente em territórios economicamente 

vulneráveis, como as favelas e comunidades, selecionando sobretudo a população negra, em 

especial jovens negros.  

Na reunião de ontem, o CNDH decidiu apresentar uma nova representação à 

Procuradoria-Geral da República para apurar a conduta do governador – a primeira ocorreu em 

24 de abril; além de organizar uma missão do conselho ao Rio de Janeiro para articular ações 

com órgãos públicos e instituições da sociedade civil sobre o aumento da violência policial no 

estado. 

A Nota Pública do CNDH foi destaque hoje na matéria do UOL, que trouxe uma 

entrevista com o presidente do conselho, Leonardo Pinho: 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/05/10/por-defesa-de-abate-de-

suspeitos-witzel-entra-na-mira-da-pgr.htm 

Leia a NOTA DO CNDH DE REPROVAÇÃO À CONDUÇÃO DO GOVERNADOR DO RIO DE JANEIRO 

DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO: http://bit.ly/2vRPcu4 

#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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