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RESUMO

Em 2013, manifestações massificadas ao redor do país marcaram o início de um ciclo

de protestos, que desencadeou diferentes manifestações de repressão estatal. Uma das formas

de repressão, envolvendo diversos atores do sistema de justiça criminal, foi a criminalização

de manifestantes. A presente pesquisa tem o objetivo de contribuir com a literatura dedicada a

examinar processos de criminalização no contexto de ciclos de protesto através de um estudo

de caso sobre o processo de criminalização dos “23 presos da Copa”, no qual um grupo de

ativistas no Rio de Janeiro foi acusado pelo crime de associação criminosa e corrupção de

menores e condenado pelo juízo de 1º grau. Através da análise documental dos autos

completos do processo criminal e das narrativas de manifestantes criminalizados apresentadas

nos livros “2013: memórias e resistência” e “A pequena prisão”, descrevemos o fluxo

processual e principais acontecimentos ao longo do processo. É identificada, então, a

mobilização de táticas repressivas baseadas no modelo da incapacitação estratégica, assim

como táticas com raízes históricas em processos de criminalização ocorridos durante a

ditadura militar. Ao examinar o processo de enquadramentos realizado pelos atores do sistema

de justiça criminal, aponta-se para a relevância dos temas agressão aos policiais e dano ao

patrimônio como os elementos que dão sentido à ideia de prática de “atos violentos”, central

para os quadros criminalizantes. Ainda, aponta-se que o enquadramento promovido pelos

agentes do estado relega o tema da violência cometida por policiais contra manifestantes ao

campo da não-representabilidade, impactando a interpretação sobre o comportamento dos

manifestantes e operando uma divisão entre sujeitos com direito a defesa e sujeitos agentes da

violência.

Palavras-chave: criminalização, ciclo de protesto, repressão, junho de 2013, 23 presos da

Copa



ABSTRACT

In 2013, mass nation-wide demonstrations marked the beginning of a protest cycle,

which triggered different manifestations of state repression. One of the forms of repression,

involving various actors of the criminal justice system, was the criminalization of protesters.

The present research aims to contribute to the literature dedicated to examining

criminalization processes in the context of protest cycles through a case study on the

criminalization process of the "23 World Cup prisoners", in which a group of activists in Rio

de Janeiro was charged with the crime of criminal association and corruption of minors and

convicted by the lower court. Through a documentary analysis of the full criminal case files

and the narratives of criminalized protesters presented in the books "2013: memórias e

resistências" and "A pequena prisão" we describe the procedural flow and main events

throughout the criminal proceedings. The mobilization of repressive tactics based on the

model of strategic incapacitation is then identified, as well as tactics with historical roots in

criminalization processes that occurred during the military dictatorship. When examining the

framing process carried out by the actors of the criminal justice system, we point to the

relevance of the issues of aggression against police officers and property damage as elements

that give meaning to the idea of the practice of "violent acts", central to the criminalizing

frames. Furthermore, it is pointed out that the framing promoted by the state agents relegates

the theme of violence committed by police officers against protesters to the field of

non-representability, impacting the interpretation of the behavior of protesters and operating a

division between subjects with the right to defense and subjects who are agents of violence.

Keywords: criminalization, protest cycle, repression, june 2013, 23 World Cup prisoners
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1. INTRODUÇÃO

No ano de 2013, irrompeu no Brasil um ciclo de protestos de sentidos intensamente

contestados que gerou impactos profundos na sociedade e nas instituições. Espalharam-se

pelo país protestos de rua que tinham a redução no preço da tarifa de ônibus como pauta

principal, mas que passaram a acomodar queixas muito mais amplas. Dentre elas, a má

prestação de serviços públicos como saúde e educação, violações diversas ocorridas no

contexto dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014, a violência policial sistemática

contra territórios periféricos e manifestações populares, e uma insatisfação generalizada com

a política institucional decorrente de uma percepção de fracasso do paradigma da

representação na democracia. Esse ciclo de protestos estendeu-se de 2013 a 2016,3 período em

que o protagonismo das ruas foi disputado por diferentes atores e pautas, gerando distintas

ondas e momentos de pico. O recorte temporal desta pesquisa se resume ao período de 2013 a

2014, com foco espacial no Rio de Janeiro.

Com antecedentes em mobilizações anteriores como a “Revolta do Buzu” de 2003 em

Salvador e as manifestações pelo passe livre em Florianópolis em 20044, os protestos de 2013

contra o aumento da passagem tiveram início no mês de janeiro, em Porto Alegre. O sucesso

das mobilizações na capital gaúcha, que levaram à revogação do aumento da tarifa em março

daquele ano, impulsionaram os protestos que vinham ocorrendo em outros estados.5 No mês

de maio, são registrados atos públicos contra o aumento das passagens em Goiânia6 e Natal7; e

no início de junho, no Rio de Janeiro. É a partir do primeiro grande ato em São Paulo em 6 de

7 GIBSON, Felipe. G1. Manifestantes e PM relatam versões diferentes sobre confrontos em Natal. 15 mai. 2013.
Disponível em
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/05/manifestantes-e-pm-relatam-versoes-diferentes-sobre
-confrontos-em-natal.html

6 TAVARES, Francisco Mata Machado; RORIZ, João Henrique Ribeiro; OLIVEIRA, Ian Caetano de. As
jornadas de maio em Goiânia: para além de uma visão sudestecêntrica do junho brasileiro em 2013. Opinião
Pública, v. 22, p. 140-166, 2016.

5 PASSA PALAVRA. Batalha no centro: primeiro grande ato contra a tarifa em São Paulo. 7 jun. 2013.
Disponível em https://passapalavra.info/2013/06/78554/; GAÚCHA ZH. Porto Alegre inspira outras capitais em
protestos contra aumento das passagens de ônibus. 07 jun. 2013. Disponível em
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2013/06/inspirados-em-porto-alegre-protestos-em-serie-contra-reaj
ustes-na-tarifa-de-onibus-se-espalham-pelo-pais-4171189.html; GAÚCHA ZH. Inspirados em Porto Alegre,
protestos em série contra reajustes na tarifa de ônibus se espalham pelo país. 15 jun. 2013. 2013b. Disponível em
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2013/06/inspirados-em-porto-alegre-protestos-em-serie-contra-reaj
ustes-na-tarifa-de-onibus-se-espalham-pelo-pais-4171189.html

4 PASSA PALAVRA. Lutas sociais pelo transporte: uma breve introdução. 2009. Disponível em
https://passapalavra.info/2009/07/8232/

3 MACHADO, Marta; MACIEL, Debora; SOUZA, Rafael de. Intertwining public security policy and protest
control in Brazil: Sports mega-events and international diffusion of repression, Latin American Law Review, n.
7, p. 81–100, 2021; BRINGEL, Breno. OpenDemocracy. 2013-2016: polarização e protestos no Brasil. 2016.
Disponível em https://www.opendemocracy.net/pt/2013-2016-polariza-o-e-protestos-e-no-brasil/
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junho que ocorre uma intensificação no processo de difusão8 dos protestos para outras cidades

e estados, com a capital paulista se transformando no “ponto de gravidade nacional dos

protestos ainda desconectados”.9 Os protestos se massificam e a onda se espalha pelo país.

Apesar das maiores manifestações terem ocorrido em capitais de todas as regiões do país, o

movimento teve um alto grau de capilarização, sendo registrados eventos de protestos em

quase 500 cidades10. Houve, ainda, ao menos 15 manifestações com mais de 50 mil

participantes11, ainda que as disputas sobre os números de participantes em cada ato indiquem

para uma quantidade ainda maior.12

Além dos protestos de rua, outras formas de ação coletiva como a ocupação de

espaços públicos se tornam característicos do repertório de ação mobilizado em junho de

2013. A ideia de repertório diz respeito a um conjunto limitado e histórico de formas de

exprimir reivindicações políticas disponíveis aos atores em um dado momento do tempo e

mobilizadas através de um processo “relativamente deliberado de escolha”.13 Nesse sentido,

identifica-se que a organização descentralizada, o compartilhamento de objetos e espaços, a

tática de deliberação por consenso e as ações diretas contra símbolos do capitalismo e do

Estado, a exemplo da tática black bloc, todas formas de ação características dos protestos de

junho, são derivados de um repertório autonomista.14 Essa forma transgressiva15 de protesto,

difundida especialmente pelo movimento antiglobalização,16 aparece como novidade no

16 DEPUIS-DÉRI, Francis. Black Blocs. São Paulo: Veneta, 2014, p. 51-54; AUGUSTO, Acácio. Antipolítica e
nova política: o movimento antiglobalização, anarquia e os governos do Sul. In: I Congreso de Investigadorxs
sobre anarquismo. 2016.

15 TILLY, Charles. Spaces of contention. Mobilization: An International Quarterly, v. 5, n. 2, p. 135-159,
2000.

14 ALONSO, Angela. A política das ruas: protestos em São Paulo de Dilma a Temer 1. Novos Estudos
CEBRAP, p. 49, 2017, p. 49.

13 TILLY, Charles. Contentious performances. Cambridge University Press, 2008; TILLY, Charles. Contentious
repertoires in Great Britain, 1758-1834. In: TRAUGOTT, Mark (org.). Repertoires and cycles of collective
action. Durham, NC: Duke University Press, 1995, p. 26; ALONSO, Angela. Repertório, segundo Charles Tilly:
história de um conceito. Sociologia & Antropologia, v. 2, p. 21-41, 2012.

12 WATTS, Jonathan. The Guardian. Brazil erupts in protest: more than a million on the streets. 21 jun 2013.
Disponível em https://www.theguardian.com/world/2013/jun/21/brazil-police-crowds-rio-protest

11ARTIGO 19. Protestos no Brasil: 2013. 2014a. Disponível em
https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2014/06/Protestos_no_Brasil_2013-vers%C3%A3o-final.pdf

10 Agência Brasil, 2013

9 TURY, João Gabriel. Formas organizativas e transbordamento societário na onda de protestos de junho de
2013. CSOnline – Revista Eletrônica De Ciências Sociais, n. 25, 2017.

8 O processo de difusão não se refere apenas à propagação da ação coletiva para outros grupos com as mesmas
características, demandas e oponentes, podendo alcançar grupos distintos e, inclusive, atores de oposição.
(TARROW 1994, p. 156). Ver também MYERS, Daniel J. The diffusion of collective violence: Infectiousness,
susceptibility, and mass media networks. American Journal of Sociology, v. 106, n. 1, p. 173-208, 2000;
STRANG, David; TUMA, Nancy Brandon. Spatial and temporal heterogeneity in diffusion. American Journal
of Sociology, v. 99, n. 3, p. 614-639, 1993; MCADAM, Doug; TARROW, Sidney; TILLY, Charles. Dynamics of
contention. Cambridge University Press, 2001.
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contexto brasileiro, surpreendendo a polícia e as autoridades.17 Ainda, símbolos e formas de

organização típicas do que Alonso chama de repertório socialista também figuram em 2013,

como bandeiras vermelhas, megafones e organização vertical, assim como símbolos

nacionalistas derivados do repertório patriota, com origens nas Diretas Já e nas manifestações

Fora Collor.18

A literatura identifica que os protestos de 2013 deram início a um ciclo de protestos,19

descrito por Tarrow como uma fase de conflito acentuado que inclui os seguintes elementos.

Primeiramente, a rápida difusão da ação coletiva de setores mais mobilizados, que

regularmente integram a vanguarda de ondas de protesto, para outros grupos menos

mobilizados, que não se engajam de forma rotineira em ações de contestação política.20

Segundo o autor,
O que é mais característico nesses períodos não é que sociedades inteiras “avancem”
na mesma direção e ao mesmo tempo (raramente o fazem); ou que grupos de
populações específicas ajam sempre da mesma forma; mas sim que o
efeito-demonstração da ação coletiva de um grupo de insurgentes iniciais deflagra
uma variedade de processos de difusão, extensão, imitação e reação entre grupos que
normalmente são mais tranquilos e têm menos recursos para se engajar em ações
coletivas.21

Outra característica fundamental dos ciclos de protesto é a rapidez da inovação nas

formas de ação e nas molduras interpretativas ou quadros da ação coletiva.22 O ambiente de

incerteza e experimentação dos ciclos de protestos oferece espaço para o desenvolvimento e

aperfeiçoamento de novas formas de ação, que podem cair em desuso após o final do ciclo ou

se consagrar como bem sucedidas e passar a integrar os repertórios de ação das gerações

futuras. O conceito de quadros ou molduras de ação coletiva parte da compreensão de que

movimentos sociais não são apenas transportadores de ideias ou sentidos pré-existentes, mas

sim atores ativamente engajados na manutenção, modificação e produção de sentidos.23 Esse

processo de construção da realidade é representado através da ideia de enquadramento, que

produziria esquemas interpretativos que “simplificam e condensam o “mundo lá fora” através

23 SNOW, David A, ROCHFORD JR, E. Burke, WORDEN, Steven K., BENFORD, Robert D. Frame alignment
processes, micromobilization, and movement participation. American Sociological Review, p. 464-481, 1986;
SNOW, David A.; BENFORD, Robert D. Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization.
International Social Movement Research, International Social Movement Research, v. 1, p. 197-217, 1988.

22 Op. cit. TARROW, 2009, p. 182.

21TARROW, Sidney. Poder em movimento: movimentos sociais e confronto político. Petrópolis: Vozes, 2009.
p. 185-186.

20 Op. cit. TARROW, 1994, p. 153, 155.

19 TARROW, Sidney. Power in movement: Social Movements, Collective Action and Politics. Cambridge
University Press, 1994.

18 Op. cit. ALONSO, 2017, p. 49.

17 SOLANO, Esther; MANSO, Bruno Paes; NOVAES, Willian. Mascarados: a verdadeira história dos
adeptos da tática Black Bloc. Geração Editorial, 2014.
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do apontamento e codificação seletiva de objetos, situações, eventos, experiências e

sequências de ações dentro de um ambiente presente ou passado”.24 Em ciclos de protestos,

são produzidos pelos movimentos sociais novos quadros acerca da ação coletiva com o

objetivo de justificar e legitimar as mobilizações e atrair mais adeptos.25

Ainda, ciclos de protestos são caracterizados por contarem com a participação tanto de

atores organizados em movimentos sociais, quanto daqueles não organizados, e pelo aumento

em frequência e intensidade da interação entre grupos de manifestantes e autoridades.26 Essa

intensificação dos embates gera um processo de aprendizado mútuo, no qual a difusão e o

surgimento de novas formas de ação coletiva produz uma sequência interativa de reações da

parte da “ordem pública”. Esse processo de aprendizado de novas táticas, estratégias e formas

de ação, que ocorre de forma semelhante nos movimentos e entre as forças da ordem,27 ocorre

também entre 2013 e 2014, período marcado não apenas pela magnitude da mobilização

social mas, também, pela diversidade de táticas e estratégias mobilizadas pela

institucionalidade com a finalidade de reprimir as mobilizações.

Identifica-se, em 2013, que a intensidade da violência das ações de policiamento de

protesto acabou por fomentar o apoio popular aos eventos, gerando o efeito indesejado de

impulsionar a mobilização. Em São Paulo, o “4º Grande Ato contra o Aumento das

Passagens” ocorrido em 13 de junho marca esse ponto de virada, onde o emprego

indiscriminado de armamentos menos letais, inclusive contra jornalistas que cobriam o

protesto, gera uma mudança no posicionamento da grande mídia28 e inflama as manifestações.

Enquanto o protesto do dia 13 contou com cerca de 5 mil participantes, segundo a PMSP,29 o

próximo ato convocado, em 17 de junho, chegou à marca de 250 mil manifestantes na rua.30

Aqui, a interpretação que o público faz sobre a violência empregada pela polícia é o que a

30 SECCO, Lincoln. As jornadas de junho. In: VAINER, C. et al., Cidades rebeldes: passe livre e as
manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo; Carta Maior, 2013. p. 127.

29 G1 São Paulo. 4º protesto contra tarifa em SP tem novo confronto e mais de 200 detidos. 14 jun. 2013.
Disponível em
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/4-protesto-contra-tarifa-em-sp-tem-novo-confronto-e-mais-de-15
0-detidos.html

28 DE ARAÚJO, L. V.; DE SOUSA ALVES FILHO, M. H.; NUNES, M. V. Mídia, Movimento Passe Livre e
Cidadania: a cobertura do Estado de São Paulo durante as manifestações de junho de 2013. Revista Mídia e
Cotidiano, v. 5, n. 5, 27 fev. 2015; Op. cit. ARTIGO 19. 2014a, p. 20 - 23.

27 DELLA PORTA, Donatella; TARROW, Sidney. Interactive diffusion: The coevolution of police and protest
behavior with an application to transnational contention. Comparative Political Studies, v. 45, n. 1, p. 119-152,
2012, p.

26 Op. cit. TARROW, 1994, p. 155.
25 Op. cit. TARROW, 1994, p. 156-157.

24 SNOW, David Alexander; BENFORD, Robert. Master Frames and Cycles of Protest. In: MORRIS,
Aldon; MUELLER, Carol McClurg (orgs.). Frontiers in Social Movement Theory, New Haven: Yale
University Press, 1992. p. 136-137.
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identifica como ilegítima e gera uma “onda de solidariedade” aos movimentos sociais.31 A

dinâmica se assemelha à ultrapassagem do que Neidhardt identifica como a linha de

proporcionalidade, o limite normativo para o que uma sociedade julga ser uma repressão

legítima e proporcional a um protesto determinado.32 Jornais como a Folha e o Estado de São

Paulo passam a denunciar a repressão policial e, através da fabricação dos quadros

“vândalos/baderneiros” e “manifestantes pacíficos”, oferecer relativo apoio às

manifestações.33 Enquanto antes do ato público do dia 13 de junho 55% dos paulistanos eram

favoráveis aos protestos, esse número sobe para 77% no dia 18 do mesmo mês.34 O estudo de

Fernandes35 indica que, no contexto gaúcho, desenvolveu-se dentro desse cenário um processo

de aprendizagem que gerou a transformação das táticas policiais aplicadas. Ocorre uma

transição do uso predominante de táticas baseadas na coerção física e na dispersão dos

manifestantes, associadas à estratégia da força em escalada,36 para a adoção de táticas focadas

na neutralização de grupos específicos de manifestantes entendidos como especialmente

disruptivos, associadas ao modelo de incapacitação estratégica.37

Nacionalmente, o pico dos protestos de junho de 2013 se dá no dia 20 de junho,

quando levantamento realizado a partir da cobertura da Folha de São Paulo identifica a

ocorrência de quase 50 eventos de protesto, contabilizando 3 milhões de pessoas nas ruas em

37 NOAKES, John; GILLHAM, Patrick F. Aspects of the ‘New Penology’ in the police response to major
political protests in the United States, 1999–2000. In: DELLA PORTA, Donatella; PETERSON, Abby; REITER,
Herbert. The Policing of Transnational Protest, Routledge, 2006.; GILLHAM, Patrick F.; EDWARDS, Bob;
NOAKES, John. Strategic incapacitation and the policing of Occupy Wall Street protests in New York City,
2011. Policing and Society, v. 23, n. 11, p. 81-102, 2013.

36 DELLA PORTA, Donatella; REITER, Herbert. (Eds.). Policing protest: the control of mass demonstrations
in Western democracies. University of Minnesota Press, 1998; DELLA PORTA, Donatella; FILLIEULE,
Olivier. Policing social protest. In: SNOW, David A.; SOULE, Sarah A.; KRIESI, Hanspeter (Ed.). The
Blackwell Companion to Social Movements. Blackwell Publishing, 2004.

35 FERNANDES, Eduardo Georjão. Entre ruas, câmeras e redes: as transformações das táticas policiais de
controle à ação coletiva contestatória em Porto Alegre (2013-2014). Tese (Doutorado em Sociologia) –
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.  2020.

34 DATAFOLHA. Cresce apoio a protestos contra a tarifa de ônibus entre paulistanos. 19 jun. 2013. Disponível
em
https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1297619-cresce-apoio-a-protestos-contra-a-tarifa-de-o
nibus-entre-paulistanos.shtml

33 LONGHI, Carla Reis; LUCARELLI, Talita. A Mídia como Ator Político: as manifestações brasileiras de 2013
e 2015 na Folha de S. Paulo. Contracampo, Niterói, v. 38, n. 3, dez./mar. 2019; QUADRADO, Cinthia Yumi
Hirakawa. Black Bloc, mídia e identidade: um estudo sobre como o jornal O Estado de S. Paulo propôs
uma identidade ao grupo de manifestantes Black Blocs. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em
Comunicação Social - Jornalismo) – Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da UNESP- Universidade
Estadual “Júlio de Mesquita Filho”. São Paulo. 2015.

32 NEIDHARDT, Friedhelm. 1989. "Gewalt und Gegengewalt. Steigt die Bereitschaft zu Gewaltaktionen mit
zunehmender staatlicher Kontrolle und Repression?" Pp. 233-243 in Jugend-Staat-Gewalt. Politische
Sozialisation von Jugendlichen, Jugendpolitik und politische Bildung, W. Heitmeyer, K. Möller, H. Sünker, eds.
Weinheim: Juventa. apud KOOPMANS, Ruud. Dynamics of repression and mobilization: The German extreme
right in the 1990s. Mobilization: An International Quarterly, v. 2, n. 2, p. 149-164, 1997, p. 151.

31 Op. cit. SECCO, 2013, p. 126, 128.
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todo o país,38 ao que se segue um processo de declínio e arrefecimento da mobilização.39 Em

várias cidades, atores de junho seguem ocupando as ruas para protestar contra a Copa do

Mundo em manifestações menores, não massificadas, e mais radicais. No Rio de Janeiro,

cidade fortemente afetada pelos impactos adversos das intervenções urbanas em preparação

para a Copa do Mundo, manifestações seguem ocorrendo com frequência intensa ao longo do

segundo semestre de 2013 e nos primeiros meses de 2014.40 A mobilização culmina em um

protesto denunciando as violações decorrentes do megaevento e a violência policial nas

favelas e periferias, que ocorreu no dia da partida de encerramento da Copa do Mundo, em 13

de julho de 2022.41

É com o suposto objetivo de impedir atos de “violência” e “terror” no ato em oposição

à final entre Alemanha e Argentina que o aparato repressivo do Estado se volta contra 23

manifestantes, que são encarcerados temporariamente na véspera da partida, passando a ser

conhecidos como “os 23 presos da Copa”. Embora as manifestações de 2013 e 2014 tenham

sido duramente reprimidas em todo o país, a maior parte das prisões realizadas não

desencadeou processos criminais, e a maior parte dos processos criminais não resultou em

condenações.42 No entanto, no caso “dos 23”, o fluxo foge ao padrão da entrada no sistema de

justiça criminal através de detenções arbitrárias realizadas pela Polícia Militar no momento

dos atos de protesto, sendo a prisão dos manifestantes resultado de uma investigação realizada

ao longo de meses e liderada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos, vinculada

à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

O inquérito conduzido pela DRCI marca o início de um processo de criminalização no

qual os réus enfrentam a acusação de associação criminosa e, posteriormente, corrupção de

menores. O processo, que atualmente tramita em sede de apelação na Sétima Câmara

Criminal do TJRJ, levou à condenação em 1º grau de todos os acusados, que receberam penas

entre 5 anos e 10 meses e 7 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Trata-se de uma

das respostas de repressão judicial mais gravosas desse ciclo de protestos, e a única decisão

condenatória de um grande grupo de ativistas. Compreender quais foram as ferramentas

mobilizadas pelo Estado nesse processo de criminalização é o que motiva e justifica a

42 Op. cit. FERNANDES, 2020; ALMEIDA, MONTEIRO, SMIRDERLE, 2020 (ver Quadro 1: Procedimentos
Criminais Decorrentes de Protestos Envolvendo Militantes ou Simpatizantes do MPL);

41 PLATONOW, Vladimir. Agência Brasil. Polícia dispersa com bombas manifestação contra a Copa. 13 jul.
2014. Disponível em
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/policia-dispersa-com-bombas-manifestacao-contra-copa

40 TEIXEIRA, Antonio Claudio Engelke Menezes. Internet e Democracia: Cooperação, Conflito e o Novo
Ativismo Político. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2014. Ver Cronologia de eventos.

39 Op. cit. ALONSO, 2017, p. 53
38 Op. cit. SECCO, 2013, p. 75.
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presente investigação. Entendemos que o processo de criminalização abarca as diferentes

etapas e procedimentos através dos quais a construção social do crime é articulada à sua

construção legal no âmbito do Direito Criminal.43 Nesse sentido, incluímos em nossa análise

as investigações realizadas pela Polícia Civil, compreendendo que, no caso dos 23, é nesse

momento em que essa articulação começa a ser realizada. Na explicação de Lacey,
Fugindo da noção de crime como algo pré-existente, a ideia de criminalização capta a
natureza dinâmica do campo como um conjunto de práticas interligadas em que os
momentos de "definir" e "responder" ao crime raramente podem ser completamente
distinguidos e em que as construções legais e sociais (extra-legais) do crime
interagem constantemente.44

Sendo assim, serão explorados no decorrer do estudo de caso todas as etapas do

processo criminal contra os 23 ativistas, iniciando com as investigações policiais, passando

pelo oferecimento da denúncia e instrução do processo, até chegar ao sentenciamento que

encerra o trâmite no 1º grau de jurisdição criminal, onde encerra o recorte temporal de nossa

análise. Serão identificadas algumas das principais táticas empregadas pelos atores do sistema

de justiça criminal no decorrer do processo de criminalização, assim como os enquadramentos

interpretativos realizados pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pelo juízo de 1º grau.

Compreendemos que essas táticas e enquadramentos fazem parte de um conjunto mais amplo

de símbolos e formas de ação que integram o repertório institucional (policial e jurídico)

usado para controle dos protestos de 2013 e 2014.

Da mesma maneira que os movimentos sociais possuem repertórios de ação,

consideramos que os diferentes braços do Estado respondem aos eventos de confronto

mobilizando táticas e estratégias de controle retirados de seus repertórios institucionais.45

Além dos repertórios policiais,46 tipicamente formado por estratégias coercivas físicas,

estratégias coercivas de vigilância e estratégias persuasivas,47 o conceito também abarca os

repertórios jurídicos.48 A ideia de repertório jurídico apresenta o sistema de justiça criminal

como arena do confronto político e se debruça sobre a questão do controle legal e criminal do

protesto, entendido como parte das estratégias estatais de controle da dissidência política.49

Segundo Maciel et al.,

49 Op. cit. MACIEL et al., 2017. p. 17.
48 Op. cit. MACIEL et al., 2017. p. 18-21.
47 Op. cit. MACIEL et al., 2017. p. 17-18.
46 Op. cit. DELLA PORTA; TARROW, 2012.

45 MACIEL, Débora Alves et al. Controle estatal repressivo de protestos e confronto judicial no Brasil. Relatório
Científico Parcial Projeto Auxílio à Pesquisa FAPESP Processo 2015/07886-0. 2017. p. 16-17.

44 Op. cit. LACEY, 2007, p. 197.

43 LACEY, Nicola. Legal constructions of crime. In: MAGUIRE, Mike; MORGAN, Rod; REINER, Robert,
(Eds.) The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press, 2007.
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Repertórios jurídicos agregam modelos normativos e práticos num conjunto limitado
de orientações morais, normativas, interpretativas e procedimentais: i) princípios e
normas constitucionais, códigos legais, legislação ordinária; ii) práticas jurídicas de
interpretações: doutrinas jurídicas, decisões judiciais (jurisprudência), construção de
tipificações de enquadramento legal de condutas e indivíduos e de argumentos
jurídicos (subsunção do fato à norma); e iii) instrumentos formais da ação judicial
(regras processuais).50

A maior parte dos estudos sobre repressão a protestos costuma se concentrar em uma

de suas facetas mais visíveis – a atuação das forças policiais nas ruas, no momento das

manifestações, momento central para a identificação das interações entre repertórios de

policiamento e repertórios de protesto. Essa tendência se verifica também no estudo dos

protestos de 2013 e 2014, no qual os eventos de protestos ocorreram com grande frequência e

a interação de repertórios gerou relevantes processos de aprendizado tanto para os

movimentos sociais quanto para a polícia.51 Menos estudado é o papel do sistema de justiça

criminal na repressão à ação coletiva, acionado como desdobramento de parte das detenções

realizadas no momento das manifestações e de investigações paralelas realizadas pelas forças

de segurança. Os investimentos na criminalização de manifestantes revelaram-se uma das

principais formas de repressão aos protestos de 2013 e 2014, além de ferramenta essencial

para uma atuação estatal pautada na lógica da incapacitação estratégica e na dissuasão de

protestos. No âmbito do controle de protestos, entendemos o conceito de repressão de forma

ampla, como qualquer esforço direcionado para “prevenir, controlar ou constranger a ação

coletiva não institucional”,52 sendo o processo de criminalização uma espécie de repressão.

Ainda, a intensidade dos investimentos legislativos empreendidos no período – tanto

com a produção de leis voltadas para o oferecimento de respostas institucionais a demandas

apresentadas pela população insurreta, quando com a fabricação de novos tipos penais,

expandindo o ferramental do Estado no exercício do controle social – aponta para a relevância

da mobilização de ferramentas jurídicas nesse ciclo de protestos. Com o objetivo de ampliar e

aprofundar os estudos sobre repressão a movimentos sociais através dos processos de

criminalização, escolhemos analisar o caso dos 23, a partir da metodologia de estudo de caso

único. Dentre os processos criminais abertos contra manifestantes no contexto do ciclo de

protestos de 2013 – 2014, este se destaca pela quantidade de acusados e pela intensidade da

resposta repressiva: não apenas todos os réus foram condenados em 1ª instância, mas cinco

52EARL, Jennifer. Political repression: Iron fists, velvet gloves, and diffuse control. Annual Review of
Sociology, v. 37, p. 261-284, 2011. p. 263.

51 Ver, por exemplo, Spina, 2016, sobre o processo de aprendizagem dos movimentos sociais, e Fernandes, 2020,
sobre o impacto da aprendizagem nas estratégias de policiamento de protesto.

50 Op. cit. MACIEL et al., 2017. p. 17.
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dessas condenações foram decididas em oposição ao pedido de absolvição protocolado pelo

Ministério Público e a dosimetria das penas foi calculada da maneira particularmente severa.

Ainda, a decretação de prisões temporárias e preventivas, a utilização de múltiplos meios de

obtenção e produção de prova e a imposição de medidas cautelares extremamente restritivas

traçam um cenário onde o caso dos 23 emerge como um dos processos de criminalização mais

intensos do ciclo de protestos de 2013 e 2014. Nesse sentido, trata-se de um caso com onde a

repressão judicial se manifesta de forma mais extrema  do que outros casos semelhantes.

De acordo com Maíra Machado, deve-se entender o caso enquanto “uma construção

intelectual que busca oferecer uma representação de um fenômeno jurídico, em um contexto

específico, a partir de um leque amplo de dados e informações”. Nesse sentido, o estudo de

caso é uma estratégia de pesquisa que permite um grande aprofundamento em um fenômeno

que, rigorosamente delimitado, é observado a partir de diferentes perspectivas e fontes. De

acordo com a autora, as três camadas do estudo de caso seriam o contexto, o caso, e as

unidades de análise.53 Dedico a cada uma um capítulo específico, como poderá ser verificado

no decorrer do texto. Através desta metodologia, esta pesquisa se propõe a analisar como

essas dinâmicas e tendências gerais operantes no contexto da resposta repressiva a esses

protestos, já identificadas e mapeadas pela literatura, operaram concretamente no caso dos 23.

O aprofundamento possibilitado pelo enfoque em caso específico nos permite

visualizar de maneira precisa e detalhada o funcionamento de mecanismos e formas de ação

identificados ou intuídos de modo mais amplo por estudos anteriores. Esse aprofundamento se

dá a partir da escolha dos autos do processo, das narrativas de acusados e de publicações da

mídia como campo empírico, viabilizando, assim, um mapeamento específico das táticas e

enquadramentos mobilizados pelos atores do sistema de sistema de justiça criminal e da

conjuntura no qual eles se inserem. Ao investigar o contexto político-institucional no qual se

desenrolam as mobilizações sociais e a resposta repressiva do Estado, este estudo de caso

busca levantar hipóteses que permitam compreender os motivos do uso mais intenso de

ferramentas repressivas ter ocorrido no caso em tela. Embora as ferramentas repressivas

identificadas neste caso também estivessem, em maior ou menor medida, à disposição das

polícias e do Poder Judiciário em outros estados da federação, é no Rio de Janeiro e no caso

dos 23 que elas são mobilizadas simultaneamente, e de forma tão intensa, provocando uma

resposta judicial mais extrema. A contextualização do caso no ambiente político e

institucional no qual ele transcorre permite, portanto, compreender de forma mais

53 MACHADO, Maíra Rocha. O estudo de caso na pesquisa em direito. In: MACHADO, Maíra Rocha (Org.)
Pesquisar Empiricamente o Direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017.
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aprofundada a maneira como este caso divergente se relaciona com os demais casos de

repressão policial e judicial ocorridos no ciclo de contestação estudado.

A pesquisa busca aportar contribuição à literatura sobre a resposta estatal às

manifestações de junho de 2013 e 2014, na medida em que se concentra no processo de

criminalização, explorando as táticas mobilizadas pelo Poder Judiciário e, ao examinar os as

táticas policiais, enfoca não as ações de repressão situacional de policiamento de protestos,

mas facetas menos expostas e exploradas da atuação policial. Ainda, há uma inovação

relevante na escolha do caso a ser estudado, visto que o processo criminal dos 23 não foi, até

agora, descrito e analisado de forma detalhada em publicações acadêmicas.54

Para a investigação do contexto sócio-político e institucional no qual se desenrolou o

caso, notícias, reportagens e entrevistas publicadas tanto por veículos da mídia tradicional,

quanto da mídia independente, são analisadas de forma não-sistemática, assim como trabalhos

acadêmicos que se dedicaram à etnografia e reconstrução cronológica das mobilizações

populares que ocorreram no Rio de Janeiro entre 2013 e 2014, materiais e textos produzidos

por grupos ativistas e relatórios sobre protestos e violações de direitos publicados pela ONG

Artigo 19. Ainda, a investigação se apoia nos dados sistematizados pelo Observatório de

Conflitos Urbanos da Cidade do Rio de Janeiro, do Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ).

Já a análise do caso em si é baseada em três documentos principais. São examinados

os autos do processo criminal número 0229018-26.2013.8.19.0001, desde o início das

investigações em junho de 2013 até o fim da tramitação do processo na 1a instância, em julho

de 2018. Nesse recorte temporal, os autos são examinados em sua integridade, incluindo os

apensos com transcrições de interceptações, folhas desentranhadas disponibilizadas em

apenso e documentos referentes a outras investigações que correram de forma paralela.

Trata-se de processo com 42 volumes, totalizando 12.115 folhas, incluindo quatro apensos e

múltiplos expedientes processuais. O acesso aos autos, inicialmente frustrado através da

página de pesquisa de jurisprudência do site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi

54 Foram realizadas buscas nas plataformas SciELO, Google Scholar e Banco de Testes e Dissertações Capes a
partir do número do processo criminal e das palavras chaves, sozinhas ou combinadas, “23 presos da Copa”,
“junho de 2013”, “não vai ter Copa”, além dos nomes dos acusados, nome do juiz e expressões utilizadas na
sentença que foram repercutidas na mídia e ficaram amplamente associadas ao caso, como “personalidade
distorcida” e “personalidade voltada ao desrespeito aos Poderes constituídos”. Embora haja estudos que
mencionam e fazem referência ao caso, ou mesmo que analisam elementos dele, não foi localizada qualquer
publicação que objetivasse analisá-lo ou mesmo descrevê-lo com profundidade, do início ao fim, seja a partir do
recorte do processo criminal, seja pensando a criminalização dos 23 ativistas a partir de outras perspectivas. Em
razão da forte mobilização popular construída em torno do caso, à época, há diversas publicações não
acadêmicas sobre o caso. A sentença de 1o grau, divulgada na íntegra na mídia, foi objeto de análise em alguns
desses textos.
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assegurado através da plataforma Processo Rápido. Em razão da extensão do documento, o

software NVivo foi utilizado para auxiliar na organização e compilação das informações

analisadas. Através das ferramentas disponibilizadas pelo programa, pude organizar e o

conjunto de dados, codificando as unidades de registro selecionadas e categorizando-as

conforme entendi relevante de acordo com as unidades de análise escolhidas.

Também, são examinados o livro 2013: memórias e resistências, de autoria de Camila

Jourdan, publicado em 2018 pela Editora Circuito; e o livro A Pequena Prisão, de Igor

Mendes, publicado em 2017 pela N-1 Edições. Ambos, Jourdan e Mendes, são réus no caso

dos 23 e trazem, nas respectivas obras, relatos autobiográficos sobre a forma como

vivenciaram os acontecimentos descritos no processo criminal. Os autores narram a sua

experiência enquanto manifestantes, investigados, acusados e detentos, trazendo relatos

detalhados sobre suas observações nas delegacias de polícia, nas salas de audiência, nos

camburões e nas prisões no Complexo Penitenciário de Gericinó – antigo Complexo

Penitenciário de Bangu – pelas quais passaram.

Compreendo e valoro os relatos de Jourdan e Mendes enquanto narrativas pessoais e

subjetivas – da mesma forma que, rejeitando a ficção da “verdade real” supostamente

produzida ao longo da instrução do processo criminal, enxergo os relatórios, requerimentos,

despachos, e decisões constantes nos autos como narrativas que, não obstante revestidas da

legitimidade institucional, são resultantes da interpretação e avaliação dos autores que as

redigiram e assinaram. Ao considerar tanto o documento jurídico estatal quanto os livros

citados, busco não apenas contrapor as narrativas institucionais às narrativas de dois dos

acusados, mas, fundamentalmente, reconhecer elementos pertinentes para a análise aqui

pretendida que não constem nos autos do processo; isto é, que não tenham sido

compreendidos pelas instituições estatais como relevantes ou convenientes para compor a

narrativa dita “oficial”, por elas construída.

Nesse sentido, os relatos de Igor Mendes e Camila Jourdan nos permitem desvelar

parte do que está omitido, não dito, no registro das polícias e do Poder Judiciário sobre os

acontecimentos ao longo da investigação e da instrução e julgamento do processo. Para além

das diferentes versões sobre os fatos que estão em julgamento – a atuação dos acusados nas

manifestações e em sua organização, a existência ou não de associação para a prática de

crimes –, o que nos interessa aqui é, fundamentalmente, montar um retrato mais completo

sobre o que transcorreu ao longo da investigação, instrução e julgamento do caso e, assim,

poder compreender melhor o processo de criminalização de manifestantes e as formas de ação

repressivas dos atores institucionais ao longo do processo criminal.
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A partir da análise dessa documentação, identificamos uma cronologia dos principais

acontecimentos no ambiente político-institucional dos protestos de 2013-2014, os processos

de enquadramento repressivo operados pela Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário e

algumas das táticas mobilizadas por esses atores na instrução e no julgamento do caso, com o

objetivo estratégico de produzir o resultado condenatório. A partir das análises e discussões

promovidas ao longo do trabalho, busco levantar elementos que nos permitam refletir mais

amplamente sobre a forma como o Poder Judiciário compreende e atua para fazer cumprir os

limites do direito de protesto e da resistência legítima no Brasil contemporâneo.

No primeiro capítulo, situo as manifestações ocorridas no Rio de Janeiro no espaço

político-institucional em que ocorreram. São apresentados alguns antecedentes ao levante de

2013-2014, e uma breve cronologia dos principais eventos de protesto ocorridos na capital

fluminense no período de junho de 2013 a julho de 2014. Na sequência, é oferecido um

panorama sobre a resposta repressiva das instituições às manifestações populares, atentando

para a reação do Executivo federal, investimentos legislativos tendentes à criminalização de

protestos e tendências gerais nos processos de criminalização.

O segundo capítulo apresenta ao leitor um relato cronológico sobre o caso dos 23 e

seu fluxo no sistema de justiça criminal, abordando o início e o desenrolar da investigação

policial, o ingresso do caso no sistema de justiça e as etapas seguidas pelo processo criminal

em análise até o momento da condenação em 1a instância. Aqui, esse relato é construído e

sistematizado a partir das narrativas constantes tanto nos autos processuais, quanto nos textos

de Igor Mendes e Camila Jourdan, com apoio em notícias jornalísticas do período. Nessa

narrativa, com o objetivo de resguardar minimamente a privacidade dos réus, propositalmente

deixo de me referir aos nomes dos 23 ativistas criminalizados, exceto Mendes e Jourdan na

medida dos eventos que eles próprios publicizam em suas obras.

No terceiro capítulo, apresento alguns eixos investigativos através dos quais examino

o caso em análise. A partir das principais peças processuais produzidas pela Polícia Civil,

Ministério Público e juízo de 1º grau, examino os enquadramentos repressivos produzidos por

esses atores, identificando elementos incluídos e excluídos das molduras construídas com o

objetivo de produzir a condenação criminal. Examinamos, então, algumas das principais

táticas repressivas mobilizadas pela Polícia e pelo Judiciário ao longo da investigação e

instrução criminal do caso. Por fim, no quarto capítulo, apresento conclusões e sugestões para

uma agenda de pesquisa futura.
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2. CONTEXTO

Este capítulo busca oferecer um breve panorama do que foram as manifestações

populares de 2013-2014 na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de oferecer contexto ao

caso que será abordado em profundidade no próximo capítulo. Partindo do pressuposto de que

a insurgência social é o resultado de processos sociais amplos e cumulativos, e da conjunção

de fatores relativos à organização interna dos movimentos e à estrutura de oportunidades

políticas disponível a esses atores,55 examinaremos acontecimentos relevantes para a

configuração do contexto político-institucional no qual surgiu o ciclo de protestos. Será

apresentada uma brevíssima cronologia de eventos ocorridos de junho de 2013 em diante,

para situar a leitora e apresentar algumas das características das mobilizações que serão

relevantes para a compreensão do processo de criminalização dos 23, e para as análises

tecidas no quarto capítulo. Aqui, serão abordadas manifestações da repressão situacional aos

protestos, isto é, as formas de repressão empregadas em resposta direta e imediata a protestos

e mobilizações. Essas ações estão relacionadas com eventos específicos e concretos, são

aplicadas especialmente pela polícia quando estão em contato direto com os manifestantes, e

frequentemente agem de forma relativamente espontânea e ad-hoc.56

Na sequência, o texto destaca alguns elementos do âmbito macro da resposta

institucional em repressão às manifestações – reação do governo federal, investimentos

legislativos – buscando auxiliar na compreensão das respostas repressivas ao caso dos 23, que

serão analisadas ao longo do trabalho. Ao examinar formas de repressão com um maior grau

de formalização, institucionalização e generalidade, estamos nos debruçando sobre a

repressão institucional mobilizada para o controle dos protestos de 2013–2014. Essa atuação

repressiva geralmente tem como protagonistas autoridades estatais de um patamar hierárquico

mais elevado, como governantes e membros do Poder Judiciário, e é exemplificada em atos

legislativos, julgamentos de ativistas e grandes operações policiais que não são reações a

eventos específicos de protesto.57 De acordo com Koopmans, “a repressão institucional tende

a ser mais previsível e consistente e pode reivindicar mais legitimidade do que as intervenções

diretas da polícia.”58 Por fim, são examinadas tendências gerais dos processos de

criminalização de ativistas, que mesclam tanto manifestações da repressão situacional quanto

da repressão institucional.

58 Op. cit. KOOPMANS, 1997, p. 154.
57 Op. cit. KOOPMANS, 1997, p. 154, 156.
56 Op. cit. KOOPMANS, 1997, p. 154.

55 MCADAM, Doug. Political process model. In: MCADAM, Doug. Political Process and the Development of
Black Insurgency, 1930–1970, 1982, p. 40.
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A escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede da Copa do Mundo FIFA é elemento

essencial do contexto político, social e institucional carioca para compreender como a

mobilização que tem seu ápice no mês de junho de 2013 surge e é sustentada até o final do

grande evento esportivo, em julho do ano seguinte. Além de receber a partida final do evento

no Estádio do Maracanã, dentre as 12 cidades-sedes, o Rio registrou as partidas com maior

público do evento59 e foi a cidade que mais recebeu turistas e que mais apareceu na mídia

internacional.60 A relevância do território da “Cidade Maravilhosa” para a construção da

imagem pública sobre a Copa do Mundo agrava o tensionamento entre a revolta das ruas e a

alegria pacificada esperada do povo-torcedor, moldando a resposta repressiva pautada na

imposição da ordem. A literatura aponta para a maior possibilidade de uma atuação policial

menos tolerante e mais disposta ao uso da força no contexto de protestos que têm como alvo

eventos internacionais, em razão da intensa pressão que os agentes das forças de segurança

estarão sofrendo por parte do governo.61 Se a denúncia sobre os gastos excessivos e violações

ocorridas na preparação para a Copa já figurava nos protestos de rua de junho de 2013 em

todo o país, no caso da capital carioca, a impossibilidade de pensar as mobilizações ocorridas

em 2013 e em 2014 de forma separada é ainda mais evidente. Em uma cidade marcada pelos

Jogos Pan-americanos de 2007 e pela perspectiva das Olimpíadas em 2016, a preparação para

o evento da FIFA gera impactos tanto para os processos internos dos grupos envolvidos nas

manifestações, quanto na formação de fatores externos relevantes, oportunidades e ameaças

que irão moldar o surgimento e a sustentação dos protestos de 2013 e 2014.

2.1 Cronologia de eventos

2.1.1 Antecedentes

Dentre os antecedentes mais importantes das manifestações no Rio, estão

mobilizações sociais anteriores cujos objetos de contestação eram diretamente vinculados aos

preparativos para megaeventos – a Copa e, antes dela, os Jogos pan-americanos. O

envolvimento de muitos grupos e atores engajados na construção dos atos pelo passe livre –

seja através da participação e organização, ou através das redes de relações formadas – com

61 DELLA PORTA, Donatella; REITER, Herbert Reiter (Eds.). Policing protest: The control of mass
demonstrations in Western democracies. University of Minnesota Press, 1998.

60 PRAGMATISMO POLÍTICO. Copa 2014: turistas gastaram quase 4 Maracanãs só no Rio de Janeiro. 16 jul.
2014. Disponível em
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/07/copa-2014-turistas-gastaram-quase-4-maracanas-rio-de-janeir
o.html

59 BRASIL. Casa Civil. Público da Copa supera os 3,165 milhões de torcedores. 2014. Disponível em
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2014/07/publico-da-copa-supera-os-3-165-milhoes-de-torce
dores; Ver também Copa do Mundo FIFA de 2014. Maiores públicos. s/d. Disponível em
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_2014#Maiores_p%C3%BAblicos
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essas manifestações “antecedentes”, que disputavam, fundamentalmente, questões

relacionadas ao espaço urbano, impacta profundamente a maneira como as reivindicações

relacionadas ao transporte público são pensadas, e o enquadramento interpretativo62 através

do qual elas são apresentadas ao público. A interação constante entre diferentes campos de

ativismo parece ter facilitado a construção de uma gramática para a articulação conjunta das

reivindicações por direitos, das denúncias da violência estatal e também das críticas ao poder

econômico, à relação entre governo e empresas, e ao paradigma da democracia representativa.

As transformações ao espaço urbano propostas e impostas pelos mega-eventos são

profundas e abrangentes, e as numerosas frentes de resistência que surgem de diferentes

cantos colocam em diálogo grupos engajados com pautas que normalmente não seriam

articuladas em conjunto. Em 2007, ano do Pan, o Observatório de Conflitos Urbanos da

Cidade do Rio de Janeiro do IPPUR/UFRJ registra 253 incidências de conflitos urbanos no

município, mais que o dobro do registrado no ano anterior.63 Dentre aqueles que protestavam

explicitamente contra os jogos esportivos, são muitos os atores e pautas: trabalhadores da

construção civil atuando nas obras do Estádio Engenhão protestaram demandando melhores

condições de trabalho, moradores de bairros e comunidades afetadas pelas obras do Pan se

mobilizaram contra as remoções, alunos e profissionais da educação denunciaram os gastos

excessivos com o evento, em detrimento de investimentos em saúde e educação, e

funcionários de hospital municipal protagonizam uma demissão em massa, expondo a piora

nas condições de trabalho decorrente de alterações realizadas para reforçar o atendimento

médico durante o Pan.64

Ainda, há diferentes protestos contra a violência policial realizados por moradores do

Complexo do Alemão e da Penha – territórios cuja ocupação pelas forças de segurança foi

motivada, também, pela proximidade estratégica com o Aeroporto Internacional do Galeão –,

uma manifestação em frente à Prefeitura que denuncia o evento esportivo tanto pelo aumento

da violência estatal quanto pelos gastos públicos excessivos, e um protesto organizado por

integrantes do Fórum Popular do Plano Diretor, reivindicando a suspensão das remoções e a

incorporação das comunidades afetadas pelas intervenções realizadas em nome da

viabilização do Pan nos debates e no processo decisório da elaboração do Plano Diretor da

cidade. No dia da abertura dos jogos, duas manifestações se encontram: um grupo que

64 ISCARO, Aldrey. Protestos e Megaeventos: O panorama das mobilizações na cidade do Rio de Janeiro.
XVIII ENANPUR. Anais XVIII ENANPUR 2019. 2019. p. 8 - 10.

63 OBSERVATÓRIO DE CONFLITOS URBANOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. IPPUR/UFRJ. Mapa
de conflitos. 2022. Disponível em https://observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/

62 BENFORD, Robert D.; SNOW, David A. Framing processes and social movements: An overview and
assessment. Annual review of sociology, p. 611-639, 2000.
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protestava contra o evento em frente ao estádio do Maracanã se encontra com um grupo de

indígenas que denunciavam as prisões e assassinatos de suas lideranças. Os atos se unem e

terminam na Aldeia Maracanã.65

Protestos contra o aumento da passagem, ainda que reunindo poucos participantes, são

frequentes em 200766 e voltam a ocorrer de maneira intensa em 2012.67 No final do ano, é

criado o Fórum de Lutas contra o aumento das passagens, unindo militantes organizados e

independentes em torno da pauta do transporte público. O Fórum passa a convocar protestos e

realizar plenárias frequentes para debater a organização e estratégias do movimento. As atas

das plenárias indicam a intenção do movimento em fortalecer alianças com os sindicatos e

trabalhadores, e pautas de defesa da categoria dos motoristas e cobradores integram as

reivindicações desde o princípio.68

Outras mobilizações relevantes para a construção das articulações e do repertório de

ação mobilizado em 2013-2014 acontecem nos anos seguintes. Dentre elas, o Ocupa Rio,

movimento que, inspirado pelo Occupy Wall Street e pelo movimento antiglobalização,

aglutinava uma diversidade de temas e debates que se encontravam na defesa de uma pauta

maior: a radicalização da democracia. Adotando formas de ação consagradas nas ocupações

estadunidenses,69 foi montado acampamento em uma praça na região central do Rio,

numerosos grupos de trabalho foram criados para promover atividades sobre assuntos

diversos, e as decisões sobre os rumos do movimento foram tomadas em assembleia, usando

métodos de decisão por consenso.70 Estabelece-se uma proximidade com movimentos de

resistência às remoções ocasionadas pelas obras dos megaeventos, em especial com a

mobilização em torno da Vila Autódromo. Quando o acampamento da Cinelândia é removido,

em dezembro de 2011, a nota publicada por um dos GTs ilustra a maneira como as diversas

70 TEIXEIRA, Eduardo Tomazine. Passa Palavra. A Ocupa Rio e sua inserção no movimento mundial. 08 jun.
2011. Disponível em https://passapalavra.info/2011/11/48081/

69 GRAEBER, David. Um projeto de democracia. 1a ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015.

68 FÓRUM DE LUTAS CONTRA O AUMENTO DA PASSAGEM. Facebook: publicação de texto no
Facebook. 27 out. 2012. Disponível em
https://www.facebook.com/forumcontraoaumento/posts/pfbid031TDiNGLqwk8gcninH5K9bXagoTFkY87qU2V
C6Wk2oLa7xoBv8xjhuV9tYbmPRCTnl; FÓRUM DE LUTAS CONTRA O AUMENTO DA PASSAGEM.
Facebook: publicação de imagem no Facebook. 4 nov. 2012. Disponível em
https://www.facebook.com/forumcontraoaumento/photos/a.108184246009703/111389019022559/

67 PENELAS, Rafael Gomes. A Nova Democracia. Explode a luta contra o aumento das passagens, 2012.
Disponível em https://anovademocracia.com.br/no-86/3869-explode-a-luta-contra-o-aumento-das-passagens

66 Op. cit. OBSERVATÓRIO DE CONFLITOS URBANOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2022. Ver, em
2007: Estudantes querem audiência com prefeito pelo passe livre: 2007-04-12; Estudantes pelo passe livre, meia
entrada e fim da aprovação automática: 2007-05-22; Luta pelo Passe-livre: 2007-03-28; MEPR na luta pelo
passe livre: 2007-04-04; Manifestação pela redução das passagens e passe livre estudantil: 2007-03-29.

65 Ibid.
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lutas eram pensadas de maneira articulada, dentro de uma disputa mais ampla sobre modelo

de desenvolvimento urbano:
A remoção do OcupaRio não é novidade. No Rio de Janeiro, sucessivas
comunidades pobres têm sido removidas para longe, sob o pretexto das obras para a
Copa do Mundo e as Olimpíadas. Esses megaeventos têm justificado um estado
de exceção contra todos que não se enquadram na concepção de metrópole
“globalizada” e elitizada que já está sendo vendida a peso de ouro. Esse modelo
de desenvolvimento urbano tem significado uma supervalorização imobiliária, ao
mesmo tempo que exclui e expropria os verdadeiros construtores (físicos e
simbólicos) da metrópole. Ocupações urbanas têm sofrido no dia a dia o completo
desrespeito do direito à moradia e à dignidade, mesmo quando se trata de imóveis
desertos há anos (e são milhares), cuja única serventia consiste na especulação que
propiciam.71 (Grifos no original)

O OcupaRio volta ao espaço público em 2012, ano em que se organiza também a

Ocupa dos Povos, “território experimental” de ativismo e participação direta estabelecido em

oposição aos eventos da Rio+20 e da Cúpula dos Povos.

O ano de 2012 é marcado pela aceleração dos preparativos para a Copa do Mundo e

para as Olimpíadas, o que intensifica as ações de resistência dos movimentos sociais. O

tensionamento em torno das remoções de favelas, assim como as mobilizações das

comunidades afetadas, é especialmente relevante para compreender o contexto da época.

Destaca-se, em especial, o caso da Vila Autódromo, que enfrentava a ameaça da remoção

desde os Jogos Pan-Americanos e tornou-se símbolo de resistência e da potência do ato da

recusa. Comunidade localizada em região de intensa especulação imobiliária, os moradores

rejeitaram a solução oferecida pelo Governo Municipal de realocação para apartamentos do

Minha Casa Minha Vida em outro bairro e elaboraram autonomamente o Plano Popular da

Vila Autódromo.72 Não abandonaram suas moradias mesmo quando as casas que seriam

demolidas recebem marcações na porta, iniciativa que o Ministério Público do Rio de Janeiro

comparou com a prática nazista de marcar residências de pessoas judias com estrelas de

Davi.73 Enquanto a ação realizada pela Secretaria Municipal de Habitação é ilustrativa da

postura dos agentes do Estado em relação àquela comunidade, talvez mais revelador seja a

naturalidade com que, em entrevista na televisão, o então prefeito Eduardo Paes admite que a

73 COIMBRA, Guilherme. Uol. MP compara Prefeitura a nazistas na desapropriação de imóveis para Copa e
Olimpíada. 22 jun. 2011. Disponível em
https://www.uol.com.br/esporte/rio-2016/ultimas-noticias/2011/06/22/mp-compara-prefeitura-do-rio-a-nazistas-n
a-desapropriacao-de-imoveis-para-copa-e-olimpiada.jhtm

72 VAINER, Carlos B; BIENENSTEIN, Regina; TANAKA, Giselle; OLIVEIRA, Fabricio Leal de; LOBINO,
Camilla. O Plano Popular da Vila Autódromo: uma experiência de planejamento conflitual. In: XV
Enanpur, 2013, Recife. Anais do XV Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós Graduação em
Planejamento Urbano, 2013.

71 OCUPARIO. CHAMADO para o 12M e para Manifestos Colaborativos Ocupa Rio. 2012.



27

analogia é justa. Na análise de Augusto, o caso da Vila Autódromo revela a forma autoritária

do funcionamento da democracia hoje:
[…] quando o prefeito vem a público, admite que seu governo agiu como um
governo nazista e isso passa como um acidente de percurso, explicita-se a
configuração tecnológica da democracia que vivemos. Ao declarar isso, ele admite
que, não havendo oposição (sobretudo oposição juridicamente organizada), seu
governo pode agir como os nazistas para garantir a realização da Copa do Mundo de
Futebol, das Olimpíadas ou de qualquer outro item de seu planejamento urbano ou
plano diretor. Para além, expõe a inocuidade da lei em conter autoritarismo e a
inocuidade de uma democracia para qual a gravidade de uma afirmação como essa é
resolvida com a incorporação institucional da demanda específica e tratada como um
desvio de itinerário.74

A identificação da ilegitimidade – ainda quando amparadas pela lei – das intervenções

realizadas pelo governo no espaço urbano em função dos preparativos para megaeventos

como a Copa passa a ser articulada também pelos movimentos sociais dentro de uma crítica

mais ampla ao funcionamento do Estado e da democracia realmente existente.

Outro território símbolo de resistência e de grande relevância para a construção do

levante de 2013-14 é a Aldeia Maracanã. Ocupação indígena no bairro Maracanã, foi um

espaço importante para o ativismo carioca nesse período. A ocupação – ou retomada – do

prédio há muitos anos abandonado pela Prefeitura teve início em 2006, quando um grupo de

indígenas, indigenistas e apoiadores da causa indígena, reunidos na Universidade Federal do

Rio de Janeiro (UFRJ) por ocasião do 1º Seminário dos Povos Originários, fundam o

Movimento Tamoio dos Povos Originários e decidem reivindicar o imóvel.75 A proposta de

estabelecer um “museu vivo” da cultura dos povos indígenas e construir um local de

encontro76 acaba por transformar a ocupação em um espaço de referência para diferentes

atores e grupos ativistas na cidade. A Aldeia se apresenta como um espaço importante no

processo de aglutinação de lutas e construção de diálogos entre atores de diferentes campos.

Em 2012, sob a justificativa da viabilização da Copa do Mundo FIFA, surge o projeto

de desocupar a Aldeia Maracanã para construção de um estacionamento para o Estádio

vizinho ou, alternativamente, um shopping center voltado para a venda de produtos

esportivos. No final do ano, a iminência da remoção instaura um cenário de medo e tensão

entre os habitantes do local, e chamados por apoio à Aldeia começaram a circular entre

76 AGÊNCIA OLHARES. Vimeo. Aldeia Maracanã. 2013. Disponível em
https://vimeo.com/44355660?embedded=true&source=video_title&owner=7898371

75 ASSOCIAÇÃO ALDEIA INDÍGENA MARACANÃ. Origens do Coletivo ‘Movimento dos Tamoios’ e da
‘Aldeia Maracanã’. 9 abr. 2015. Disponível em
https://aldeiamaracana.com/2015/04/09/origens-do-coletivo-movimento-dos-tamoios-e-da-aldeia-maracana/

74 AUGUSTO, Acácio. Protestos contra a Copa do Mundo de 2014 no Brasil: quando o enfrentamento coloca as
posições das forças. Esferas, v. 4, n. 7, 2015.
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grupos ativistas.77 Rejeitando a proposta do governo do Estado, que ofertou quartos em hotel

popular ou pagamento de aluguel social, os indígenas se recusaram a desocupar o local.78 Em

janeiro, a tropa de choque da Polícia Militar, com cerca de quarenta homens, vai ao local para

realizar a desapropriação: no entanto, em uma vitória atribuída à mobilização social de vários

grupos em defesa da Aldeia, o governo do Estado recua e não realiza a operação.79 No

entanto, a remoção forçada se concretiza cerca de dois meses depois. Em uma ação

especialmente truculenta, o Batalhão de Choque da Polícia Militar invade o terreno após horas

de um cerco que se iniciara às 3h da manhã. Um contingente de policiais, entre noventa80 e

duzentos81 homens fortemente armados, contando ainda com 26 motocicletas, dezesseis

veículos leves e quatro pesados, sendo dois blindados82 – o famoso caveirão – foi destacado

para a missão de remover as cerca de sessenta pessoas que ali se reuniam. O prédio foi

desocupado à força, e as dezenas de pessoas que protestavam contra a remoção do lado de

fora do terreno da Aldeia também foram duramente reprimidas. Posicionados ao lado do

Choque, representantes da construtora Odebrecht, que realizaria as obras de reforma do

Estádio Maracanã, acompanharam a operação.83

Além de spray de pimenta, bombas, balas de borracha e golpes de cassetete, é na

operação contra a Aldeia Maracanã que se registra o primeiro uso do canhão sônico contra

manifestantes no Brasil.84 A arma, chamada “Inferno”, emite uma combinação de frequências

simultâneas que provocam tonturas, náuseas e um desconforto extremo, obrigando o “alvo” a

fugir do local.85 A partir das entrevistas realizadas com atores envolvidos, Monteiro relata a

percepção, entre manifestantes, de que a remoção da Aldeia Maracanã teria sido um “evento

85 CANAL TECH. Conheça o 'Inferno', um canhão sônico que deve ajudar a PM a dispersar multidões. 23 jun.
2013. Disponível em
https://canaltech.com.br/entretenimento/Conheca-o-Inferno-um-canhao-sonico-que-deve-ajudar-a-PM-a-dispersa
r-multidoes/

84 Op. cit. GRANJA; CHALITA, 2013a.

83 RIBEIRO, Edda. The Intercept. Único condenado após desocupação da Aldeia Maracanã no Rio é negro. 13
nov. 2020. Disponível em  https://theintercept.com/2020/11/13/unico-condenado-aldeia-maracana-negro/

82 Op. cit. BBC News Brasil, 2013.

81 GRANJA, Patrick; CHALITA, Guilherme. A Nova Democracia. PM de Cabral despeja Aldeia Maracanã.
2013a. Disponível em
https://www.anovademocracia.com.br/no-107/4627-pm-de-cabral-despeja-aldeia-maracana

80 Op. cit. BBC News Brasil, 2013.

79 GRANJA, Patrick. A Nova Democracia. Cabral recua e Aldeia Maracanã resiste. 2013. Disponível em
https://www.anovademocracia.com.br/no-103/4511-cabral-recua-e-aldeia-maracana-resiste; OCUPARIO.
Quando as lutas dão certo, comemoramos!. 2013b.

78 BBC News Brasil. Polícia inicia retirada de índios da Aldeia Maracanã. 22 mar. 2013. Disponível em
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/03/130322_aldeia_cq

77 OCUPARIO. CHAMADO URGENTE DA ALDEIA MARACANA!. 2013a.; GLUCK, Henrique. Youtube.
Chamado Aldeia Maracanã. 2012. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=X2LxC9yPObg
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teste”, em preparação para as manifestações que seguramente ocorreriam durante a Copa do

Mundo.86

A remoção particularmente violenta tem um impacto forte sobre o ativismo carioca e

gera uma reação contundente em defesa daquele território. Diferentes grupos se mobilizam

em apoio aos indígenas, que voltam a ocupar o antigo museu no mês seguinte.87 Pensada para

ser um local de encontro e resistência ancestral, a Aldeia Maracanã foi um espaço central para

a construção de redes de relação entre diferentes atores e movimentos envolvidos com o

ativismo social nesse período. A Aldeia Maracanã se torna símbolo por simultaneamente

escancarar a brutalidade da repressão, e a potência da sua resistência insistente. Não é difícil

encontrar quem afirme que junho de 2013, no Rio, começa lá.

2.1.2 Junho

Traçar uma cronologia de junho de 2013 no Rio de Janeiro é documentar no tempo a

intensa repressão policial, marcada pelo uso de armas de fogo e de técnicas de dispersão e

repressão que ferem protocolos internacionais do uso da força,88 e a explosão do número e do

volume dos protestos. Enquanto o primeiro ato convocado pelo Fórum de Lutas contra o

aumento das passagens, em 6 de julho, contou com cerca de 600 participantes, as

manifestações seguintes foram crescendo e sendo convocadas com grande frequência. Alguns

destes eventos adquirem maior expressão, do ponto de vista analítco, porque sintetizam

fenômenos que ajudam a compreender a massificação dos protestos e a lógica de combate

que as forças de segurança, sobretudo a PMERJ, assume, borrando a fronteira que

supostamente separa as ações de “controle de multidões” e o enfrentamento à criminalidade

ordinária, no Rio especialmente representada pelo tráfico de drogas.

Um dos eventos mais marcantes e que nos ajuda a compreender estas dinâmicas

ocorreu em 17 de junho de 2013, quando se deu um grande confronto entre manifestantes e a

Polícia Militar, no episódio que ficou conhecido como Batalha da ALERJ. Naquele dia, mais

de 100 mil manifestantes foram às ruas em protesto e centenas deles, confrontando os

policiais – armados e com escudos –, levaram os agentes de segurança a recuar e se abrigar

dentro da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Para responder a

88 Especialmente orientados pelo Special Rapporteur on extrajudicial executions, UN Doc. A/HRC/26/36. 2014.
Disponível em https://digitallibrary.un.org/record/771922.

87 GRANJA, Patrick; CHALITA, Guilherme. A Nova Democracia. Indígenas novamente despejados da Aldeia
Maracanã. 2013b. Disponível em
https://www.anovademocracia.com.br/no-109/4697-indigenas-novamente-despejados-da-aldeia-maracana

86 MONTEIRO, Marina. "De pedra e pau": etnografia do levante popular de junho de 2013 na cidade do
Rio de Janeiro e suas continuidades. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Universidade Federal de Santa
Catarina. 2018, p. 305.
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esses manifestantes, foram enviados os Batalhões de Choque e de Ações com Cães da

PMERJ.89 Ao usar a força de forma desproporcional, até mesmo efetuando disparos de fuzil

durante a manifestação90, a polícia imprimiu na repressão ao protesto uma marca já muito

conhecida pelos moradores de territórios vulnerabilizados do Rio de Janeiro, que tem suas

vidas expostas diariamente a violência brutal cometida por militares.

Um dia depois das cenas da intensa repressão policial em frente a ALERJ, durante

uma entrevista concedida ao RJ1 (TV Globo), o então especialista em segurança pública da

emissora, Rodrigo Pimentel (ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais -

BOPE), deu pistas do que significou a utilização de fuzis naquela manifestação. Ao ser

questionado sobre esse momento da operação ele qualificou como “desastroso”, ele apontou

que aquela era “uma arma de guerra, uma arma de operações policiais em comunidades e

favelas” e que “não era uma arma para ser utilizada em ambiente urbano''.91 Para além da

avaliação técnica feita sobre o risco desse tipo de armamento em “distúrbios civis”, Rodrigo

acabou sintetizando o ethos da política de segurança pública fluminense, orientada pela lógica

de guerra a um inimigo interno que, naquela noite, provocou um deslocamento ou uma

expansão da violência do morro para o asfalto.

Contudo, mesmo diante da intensificação da violência policial, os protestos

aconteciam com frequência quase diária, vindo a culminar no maior protesto registrado em

todo Brasil durante a onda de 2013: o ato contra o aumento das passagens na Avenida

Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, em 20 de junho. Esta foi a manifestação ocorrida neste

ano com o maior número de participantes não apenas no Rio, mas em todo o país: de acordo

com a Polícia Militar, eram 300 mil pessoas protestando na capital fluminense e, de acordo

com estimativas não-governamentais, entre 1 e 1,5 milhão.92 Este também foi o dia que

somou o maior número de manifestantes nas ruas em todas as regiões do Brasil.93

Mantendo o padrão das outras manifestações, naquela noite a polícia fez intenso uso

da força, recorrendo a armas de fogo de grosso calibre, como fuzis, e disparando tiros com

93 Op. cit. ALONSO, 2017, p. 53.

92 KACOWICZ, Davi Aroeira. Rio Memórias. Protestos de junho de 2013. s/d. Disponível
emhttps://riomemorias.com.br/memoria/protestos-de-junho-de-2013/; MORAES, Wallace de. Revolta dos
Governados (ou para quem esteve presente, revolta do vinagre). Rio de Janeiro: Via Verita, 2013, p. 209.

91 G1. Especialista em segurança pública comenta ação de policiais durante manifestação. 2013. Disponível em
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/rj1/video/especialista-em-seguranca-publica-comenta-acao-de-policiais-du
rante-manifestacao-2640971.ghtml

90 G1. Policiais atiram com fuzil durante manifestação no Centro do Rio. 2013. Disponível em:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/policiais-atiram-durante-manifestacao-no-centro-do-rio.html

89 G1. Ato no Rio reúne 100 mil, começa em paz, mas minoria provoca confusão. 2013. Disponível em:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/ato-reune-100-mil-pessoas-comeca-em-paz-e-termina-em-con
fusao-no-rio.html
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munição de elastômero e bombas para muito além de onde estava ocorrendo os maiores

tensionamentos, atingindo assim manifestantes que não estavam em qualquer tipo de ação de

confronto e resistência direta à violência policial. A forma como foi conduzida a dispersão

causou muito tumulto, o que, por si só, tem alto potencial de letalidade naquelas condições.94

Manifestantes de todas as idades foram perseguidos no centro da capital sob tiros e golpes de

cassetetes, e durante a fuga foram surpreendidos ao encontrar as ruas paralelas à Av.

Presidente Vargas e as entradas e saídas do metrô bloqueadas pela polícia. Este tipo de

bloqueio é conhecido como envelopamento,95 uma tática que além de contraindicada por

razões de segurança da integridade física e psíquica de manifestantes e transeuntes, é uma

expressiva evidência que o foco da ação policial não era a dispersão e sim a repressão total

para gerar pânico na multidão que participava do evento de protesto.

Foi durante as manifestações desse mesmo dia 20 que o catador de recicláveis Rafael

Braga Vieira foi detido, por supostamente “portar aparato incendiário ou explosivo” quando

levava duas garrafas plásticas de produtos de limpeza (desinfetante e água sanitária)96. Mesmo

sem qualquer envolvimento com o protesto e mesmo sem contato algum com manifestantes,

Rafael foi o primeiro condenado das manifestações de junho de 2013 e acabou se tornando o

maior exemplo da seletividade penal que prioriza corpos empobrecidos e racializados em seus

processos de criminalização. Além do racismo que sua prisão evidenciava, o processo que o

condenou a 5 anos de prisão – reduzido para 4 anos e 8 meses após julgamento na segunda

instância – teve celeridade atípica, perícia tendenciosa com conclusão vaga e destruição das

provas após condenação em primeira instância, o que inviabilizou a ampla defesa na fase

recursal, dentre outros acontecimentos

Em 21 de outubro de 2014, Rafael obteve o direito de progressão para o regime

semiaberto para trabalhar como faxineiro em um escritório de advocacia. No entanto, no dia

30 do mesmo mês, após posar para uma foto ao lado do portão do presídio, onde em um muro

estava pichado “Você só olha da esquerda p/ a direita, o Estado te esmaga de cima p/

96 O laudo do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil afirmou que Rafael portava instrumentos com a intenção de
criar um coquetel molotov. O próprio laudo, porém, reconhece que o líquido encontrado não era explosivo e que
as garrafas eram feitas de plástico com “mínima aptidão para funcionar como coquetel molotov”, já que as
garrafas não quebram. Ver laudo técnico
https://ponte.org/wp-content/uploads/2015/08/laudo-rafael-braga_%C3%ADntegra.pdf

95 NEAL, Andrew; OPITZ, Sven; ZEBROWSKI, Chris. Capturing protest in urban environments: The ‘police
kettle’ as a territorial strategy. Environment and Planning D: society and space, v. 37, n. 6, p. 1045-1063,
2019.

94AMNESTY INTERNATIONAL. Use of Force: Guidelines for Implementation of the UN Basic Principles on
the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. 2015. Disponível em:
https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2015/01/ainl_guidelines_use_of_force_0.pdf?x19059
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baixo!!!”, Rafael foi punido com 10 dias em uma cela solitária97 e o Ministério Público do Rio

de Janeiro pediu a regressão do regime para o regime fechado, o que não foi acolhido pela

Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. Em dezembro daquele ano, Rafael conquistou o

direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica.

Contudo, em janeiro de 2016, após ser abordado por militares da 7ª Unidade de Polícia

Pacificadora (UPP), Rafael é preso novamente sob a acusação de tráfico de drogas, associação

ao tráfico e colaboração com o tráfico. Segundo o instituto de Defesa dos Direitos Humanos,

que faz a defesa de Rafael desde 2013, após ter sido espancado e ameaçado de estupro, Braga

foi levado à delegacia com um flagrante forjado pela polícia que tentava vincular Rafael a

0,6g de maconha, 9,3g de cocaína e a um morteiro.98 Rafael foi condenado com base apenas

no testemunho dos policiais99 e desconsiderando a testemunha que afirmava que Braga não

portava nada quando foi abordado no caminho da padaria, contradizendo a tese de que ele

tinha uma mochila com os materiais que foram apreendidos. Em 2017 Rafael foi condenado

por tráfico de drogas, respondendo em prisão domiciliar e absolvido pelo Superior Tribunal de

Justiça, por unanimidade, da acusação de associação ao tráfico. Ele contraiu tuberculose no

presídio e responde em prisão domiciliar desde 2018. A defesa de Rafael Braga segue lutando

por sua absolvição.

A prisão de Rafael durante os protestos de 2013 e toda a perseguição que sofreu

depois, gerou intensas mobilizações e campanhas nacionais, como em 2014, quando foi

articulada a campanha “Liberdade para Rafael Braga” e em 2017, ano da sua condenação a

partir do flagrante forjado e quatro anos depois de sua primeira prisão, quando estudantes e

profissionais de diversas áreas, como sociólogos, juristas, historiadores, profissionais do

audiovisual e militantes presentes nas jornadas de junho de 2013, lançam os “30 Dias por

Rafael Braga” uma campanha cujo o intuito era elucidar não só os equívocos técnicos e as

circunstâncias sociais do processo de criminalização da Rafael, mas também colaborar com o

debate sobre as questões racial e de classe, a seletividade intrínseca ao sistema de justiça

penal e a violência policial não só nos protestos, mas, especialmente, nos cotidianos dos

territórios vulnerabilizados em todo Brasil.

Na mesma noite do ato na Av. Presidente Vargas e da prisão de Rafael Braga, no dia

20 de junho de 2013, aconteceu o primeiro “Ocupa Cabral”, quando cerca de 30 pessoas,

99 Aplicação da Súmula 70 TJ/RJ.

98 SANSÃO, Luiza. Ponte Jornalismo. Rafael Braga é preso com novo flagrante forjado, diz advogado. 12 jan.
2016. Disponível em https://ponte.org/rafael-braga-e-preso-com-flagrante-forjado-novamente/

97 G1. Preso em ato no Rio vai para 'solitária' por foto que critica sistema prisional. 2014. Disponível em:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/11/preso-em-ato-no-rio-vai-para-solitaria-por-foto-que-critica-sis
tema-prisional.html
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segundo a Polícia Militar, acamparam na rua em frente à residência do então governador

Sérgio Cabral, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. O Ocupa Cabral foi uma das primeiras

mobilizações que aglutinou várias pautas que tensionavam o governo de Sérgio Cabral. Os

manifestantes montaram um acampamento na esquina da avenida Delfim Moreira com a rua

Aristides Espíndola, onde fica a residência do então governador, e sofreram forte repressão. A

ocupação foi crescendo com o passar dos dias enquanto os manifestantes denunciavam a

corrupção no governo Cabral e pediam o seu impeachment; com o passar dos dias, outras

pautas foram incorporadas às reivindicações. Manifestantes tiveram suas barracas quebradas,

comidas jogadas e objetos pessoais apreendidos; no dia 4 de julho a polícia chegou a apagar

as luzes da rua, e dispersou os cerca de 600 manifestantes com caminhões com jatos

d’água.100 Mesmo diante da truculência das forças de segurança pública, a ocupação durou 40

dias101 e conseguiu aproximar vários outros grupos e temas para além daqueles que orientaram

o primeiro dia de ocupação. Muitas dessas aproximações aconteciam organicamente à medida

que escândalos de corrupção ou episódios de violência policial vinham sendo noticiados. O

impacto do Ocupa e dos desdobramentos de junho podem ser observados na grande queda nos

índices de popularidade de Cabral, segundo o Ibope.102

Na esteira dos acontecimentos já narrados, no fim da tarde do dia 24 e na madrugada

do dia 25, policiais do BOPE realizaram operações em 3 das 16 favelas do Complexo da Maré

(Parque Maré, na Nova Holanda e no Parque União) que resultaram na morte de 10 pessoas,

num episódio brutal de violência policial que repercutiu internacionalmente e que ecoou nas

manifestações que seguiram após junho. De acordo com a narrativa policial, a operação teria

sido iniciada em resposta a furtos que estavam acontecendo na Av. Brasil, onde um grupo se

aproveitava do tumulto do protesto ocorrido no bairro vizinho de Bonsucesso para praticar

delitos.103 Um sargento do BOPE foi morto logo no início da incursão na Maré, o que,

103 THUM, Tássia. G1 Rio. Bope faz operação para prender grupo que fez roubos em avenida no Rio. 24 jun.
2013. Disponível em:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/bope-faz-operacao-para-prender-grupo-que-fez-roubos-em-av
enida-no-rio.html

102 Sérgio Cabral foi reeleito em 2010 com 66% dos votos, mas depois de junho de 2013 sua popularidade caiu
de 45% para 12% durante as jornadas de junho. Ver: BBC News Brasil. Ascensão e queda de Sérgio Cabral em
10 momentos marcantes de sua carreira. 2016. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38014852

101 FOLHA DE SÃO PAULO. Manifestantes deixam esquina de Cabral depois de 40 dias de ocupação. 06 set.
2013. Disponível em:
https://m.folha.uol.com.br/poder/2013/09/1337926-manifestantes-deixam-esquina-de-cabral-depois-de-40-dias-d
e-ocupacao.shtml

100 TERRA. RJ: manifestantes voltam à casa de Cabral em novo protesto. 17. Jul. 2013. Disponível em:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/rj-manifestantes-voltam-a-casa-de-cabral-em-novo-protesto,dd0
d269b59eef310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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segundo relataram alguns moradores, ensejou uma sequência de ações sangrentas durante a

noite e a madrugada104 com o intuito de vingar o policial morto.

Após a chacina, no dia 02 de junho, milhares de moradores da Maré protestaram

contra as mortes durante a operação e denunciaram a rotina de violência vivida por eles. De

acordo com a PMERJ, foram 5.500 participantes nos protestos.105 Assim, pautas contra a

violência policial, para além da truculência na repressão de protestos, se tornaram ainda mais

pronunciadas nas reivindicações dos manifestantes em 2013 e 2014, constituindo uma dentre

as muitas alianças entre grupos reivindicantes que se sustentariam até o ano seguinte.

2.1.3 Além de junho

Apesar do ápice dos protestos – em termos de número de manifestantes – ter ocorrido

no dia 20 de junho, a forte mobilização social em torno das reivindicações junhistas é

sustentada, no Rio de Janeiro, até o primeiro semestre de 2014. Mesmo sob forte repressão

policial, como aquela emblemática no dia 20, a mobilização persistiu, com ocupações, como a

que ocorreu na frente da residência do então governador do Rio, ganhando protagonismo no

repertório dos manifestantes. Durante todo o período entre 2013 e 2014, várias alianças foram

sendo construídas entre diferentes grupos ativistas e a articulação das lutas pelo transporte

público; contra as remoções da Copa; em defesa da Saúde Pública e Educação de qualidade e

contra a violência policial produziram uma mobilização intensa que foi sustentada entre 2013

e 2014.

Um desses episódios de violência, também um dos mais emblemáticos incorporados

às denúncias e reivindicações do ciclo de protestos iniciado em junho de 2013, foi o

desaparecimento de Amarildo Dias de Souza, servente de pedreiro e morador da Rocinha. O

desaparecimento de Amarildo se deu em 14 de julho de 2013 no contexto da operação policial

“Paz Armada”. Seu desaparecimento ocorre em um momento em que as contradições em

torno do modelo de segurança pública pautado no policiamento comunitário e na ideia de

“pacificação” estavam se tornando cada vez mais aparentes, com o consenso

tecnocrático-midiático em torno das Unidade de Polícia Pacificadora (UPPs) começando a

105 UOL. Protesto de moradores contra mortes em favela no Rio reúne 5.500 pessoas. 2 de jul. 2013. Disponível
em:
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/02/protesto-de-moradores-contra-mortes-em-favel
a-no-rio-reune-2000-pessoas.htm?cmpid=copiaecolahttps://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/0
7/02/protesto-de-moradores-contra-mortes-em-favela-no-rio-reune-2000-pessoas.htm

104 SILVA, Eliana Sousa. Redes da Maré. Luto: um ano da chacina que marcou a história da Maré. 25 jun. 2014.
Disponível em
https://www.redesdamare.org.br/br/artigo/133/luto-um-ano-da-chacina-que-marcou-a-historia-da-mare
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ruir.106 Os frequentes eventos de violência e assassinatos cometidos por policiais das UPPs,

além do não cumprimento das promessas feitas ao início do projeto – garantia de mais

segurança, especialmente com o enfraquecimento do tráfico de drogas e a implementação da

UPP Social – representam uma fissura num arranjo anteriormente sólido dentro da arquitetura

institucional da segurança pública107 do Rio de Janeiro. Esse contexto abre espaço para uma

maior repercussão das vozes dissonantes que há muito denunciavam a violência e as

disfunções do projeto de pacificação, resultando em uma oportunidade política para o

crescimento da mobilização “Cadê o Amarildo?”. Os protestos de 2013-2014 contaram, no

Rio, com uma participação muito significativa de residentes de periferias e favelas, o que se

relaciona com as pautas que reivindicavam direitos básicos como transporte, saúde e

educação, mas também pelas denúncias à violência policial nas periferias e favelas do Rio.

As próprias ocupas correspondem a um repertório de mobilização social já

incorporado nas lutas contra a violência de Estado, a exemplo da Ocupa Alemão, organizada

por jovens de favelas do Complexo do Alemão após Mário Lucas, de 18 anos, morador do

Morro da Fazendinha, ter sido assassinado na manhã do dia 26 de novembro de 2012 dentro

de sua própria casa por policiais à paisana.108 Surgem juntas a Ocupa Alemão e a Ocupa

Borel, as primeiras mobilizações nesse formato e que denunciam a violência cometida por

policiais das UPPs.109

Em 09 de agosto de 2013 manifestantes ocuparam a Câmara Municipal contra a

escolha de parlamentares do PMDB, mesmo partido do prefeito do Rio, Eduardo Paes, para

comandar a CPI do Ônibus. O objetivo da CPI era investigar a concessão das linhas de ônibus

municipais do Rio, mas chamou atenção, mais uma vez, o modo como a pauta contra a

violência de Estado se aproximava organicamente das reivindicações que inicialmente

ensejaram os atos e as ocupações. Os ocupantes optaram pela estratégia de segurança de não

fornecer nenhum tipo de informações pessoais, nem mesmo o nome ou idade, o que evitaria

assim uma personificação do movimento e a fragilização de suas reivindicações, no entanto,

pediram que fossem chamados de Amarildo.110

110 EXAME. Ocupação na Câmara do Rio completa uma semana. 16 ago. 2013. Disponível em
https://exame.com/brasil/ocupacao-na-camara-do-rio-completa-uma-semana/

109 LIMA, João. Rio On Watch. Ocupa Alemão: Coletivo de Jovens Luta Contra a Criminalização do Espaço
Público nas Favelas. 15 ago. 2013. https://rioonwatch.org.br/?p=7282

108 WIKI FAVELAS. Ocupa Alemão. s/d. Disponível em:
https://wikifavelas.com.br/index.php/Ocupa_Alem%C3%A3o

107 SOARES, Luiz Eduardo. Desmilitarizar: segurança pública e direitos humanos. Boitempo Editorial, 2019.

106   ASHCROFT, Patrick. Rio On Watch. Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) Parte 4: 2013. 2015.
Disponível em https://rioonwatch.org.br/?p=14297
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É justamente no contexto da articulação dessas pautas que é criada a Frente

Independente Popular (FIP), em agosto de 2013. A FIP nasce do vácuo entre radicalidade das

demandas levadas às ruas e o encaminhamento institucional dada a elas, muitas vezes se

resumindo em aumento de repressão como resposta ao aumento das manifestações.111 A FIP

além de exigir a destituição de Cabral do governo do Rio de Janeiro e abrir o debate

fundamentado sobre o sistema eleitoral e a fragilidade da democracia representativa, passou a

se organizar em torno de pautas pelo fim da violência policial, exigindo, por exemplo o fim da

Polícia Militar e o fim das ocupações militares da favela; pela pauta de direito à cidade,

reivindicando a tarifa zero para toda a população, o fim das remoções e despejos e a garantia à

moradia, saúde e educação; o direito aos recursos ambientais também estava previsto na

estrutura de reivindicações da FIP.

Outro acontecimento fundamental para evidenciar as interações de pautas, de grupos e

de diferentes táticas é a sequência de protestos dos professores realizados ao longo do mês de

outubro. Professores estaduais e municipais permaneceram em greve entre agosto e outubro

de 2013,112 promovendo uma série de atos públicos durante o “outubro da educação”.113 As

manifestações promovidas nesse contexto sofreram com uma repressão policial

particularmente agressiva e consistente, com detenções arbitrárias em massa e uso intenso de

bombas de gás, bombas de efeito moral, balas de borracha e, inclusive, disparos de armas de

fogo.114 Detenções arbitrárias e flagrantes forjados também marcam o evento.115 Frente à

intensa repressão policial, manifestantes adeptos da tática black bloc passam a se posicionar

na linha de frente dos atos, entre os professores e o Batalhão do Choque. A partir dessa

iniciativa, cria-se uma aliança e um reconhecimento forte por parte da categoria dos

educadores sobre a importância da atuação do bloco negro para proteger os manifestantes

contra a brutalidade policial.116 Ativista entrevistada por Monteiro relata esse processo:

116 O GLOBO. Professores agradecem participação de Black Blocs nas manifestações de segunda-feira. 2013.
Disponível em

115 TAVAREZ RJ. Youtube. PM tenta forjar flagrante de pedra. 2 out. 2013. Disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=qHs2YyU2QIA

114 PASSA PALAVRA. 17 out. 2013 (BR-RJ) Repressão no Rio de Janeiro: Ninguém ficará para trás!. 17 out.
2013. Disponível em https://passapalavra.info/2013/10/86858/

113 Op. cit. MONTEIRO, 2018, p. 119.

112 UOL. Entenda a greve dos professores da rede estadual do RJ. 08 out. 2013. Disponível em
https://educacao.uol.com.br/noticias/2013/10/08/entenda-a-greve-dos-professores-da-rede-estadual-do-rj.htm?cm
pid=copiaecola; UOL. Entenda a greve dos professores da rede municipal do Rio. 09 out. 2013. Disponível em
https://educacao.uol.com.br/noticias/2013/10/09/entenda-a-greve-dos-professores-da-rede-municipal-do-rj.htm;
G1 RIO. Após 82 dias de greve, aulas na rede municipal do Rio voltam nesta terça. 29 out. 2013. Disponível em
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/apos-82-dias-de-greve-aulas-na-rede-municipal-do-rio-volta
m-nesta-terca.html

111 FRENTE INDEPENDENTE POPULAR. Manifesto do I Encontro da FIP-RJ. 2014. Disponível em
https://frenteindependentepopular.wordpress.com/manifesto-do-i-encontro-da-fip-rj-viva-o-i-encontro-da-frente-i
ndependente-popular-fip-rj/
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Nas manifestações da educação, depois do fenômeno black bloc, quase sempre a
molecada black bloc se colocava nas nossas manifestações, fazia uma linha pra
proteger professores, etc. E muitas vezes eram muito malvistos, né? “Estão se
infiltrando na manifestação, esses vândalos, marginais”, né? Pessoal da categoria
ainda muito conservador em relação a isso. A partir da ocupação da Câmara a coisa
inverte de uma maneira bizarra, assim [...] Quando tem a desocupação, extremamente
violenta – os professores apanharam sem resistir, praticamente sem resistir, fazendo o
cordão ali, todo mundo: senhoras, senhores, aposentadas, aposentados ali naquele
espaço sendo severamente agredidos, espancados – aí saem da ocupação e vão
sofrendo ainda com gás de pimenta, com cassetete, com violência da polícia e quem
vai em socorro dos professores e de mais trabalhadores da educação é justamente essa
molecada, os antes “vândalos”, “marginais”, vão oferecer, enfim, leite de magnésia,
bandana, vão proteger as senhoras, professoras e professores e vai se colocar
fisicamente para proteger esses trabalhadores da educação. E aí que viu "po, quem é o
inimigo, né? É a polícia que está batendo ou é essa molecada que antes a gente via
como marginal, mas que está oferecendo socorro, a sua vida, pra defender a gente?"
[...] E a partir, no dia seguinte da desocupação da Câmara, bombou nas redes sociais:
“eu achava que aqueles meninos eram vândalos, mas hoje eu vejo que eles são anjos,
são anjos que vieram pra nos salvar”, “são nossos heróis maravilhosos”, né? Então
aqueles “vândalos mascarados” do dia pra noite – não foi pela Rede Globo, pela
experiência da mídia burguesa, não! Pelas redes sociais e pela experiência concreta da
classe na luta assim como foi em junho, essa coisa que eu estava falando que a luta
educa, pela experiência concreta as pessoas viram que era uma galera que estava lá
pra defender, pra atuar como linha de frente pra proteger os trabalhadores, né? Eles
não estavam ali pra atrapalhar o movimento, muito pelo contrário. Quem estava
tentando destruir o movimento era a polícia militar.117

Percebe-se nesse relato que a legitimação da tática transgressiva e o apoio aos seus

adeptos se dá a partir de uma percepção compartilhada sobre a necessidade do exercício da

autodefesa frente à violência arbitrária e brutal protagonizada pelas forças de segurança em

todas as manifestações, ainda que pacíficas. Após deliberação em assembleia, o Sindicato

Estadual dos Profissionais de Educação oficialmente declara apoio aos black blocs.118 A partir

da frustração com as agressões sofridas nos protestos, e da percepção sobre a importância da

categoria construir suas formas de autodefesa, surge entre os professores um bloco

autodenominado “Black Prof”, que passaram a adotar elementos da estética black bloc e levar

escudos para os protestos para proteger-se das agressões policiais. Esse desdobramento

evidencia a “troca de táticas, signos, formas, máscaras, escudos, bandeiras, adesivos,

marchinhas, movimentos, enunciados” entre os educadores e aqueles manifestantes que já

aplicavam a mais tempo as táticas de ação direta e autodefesa associadas ao black bloc,

construindo intersecções pautadas na política antiautoritária compartilhada pelos dois

118 MATOS, Tamyres. O Dia. Sindicato dos professores declara oficialmente apoio aos Black Blocs. 09 out.
2013. Disponível em
https://odia.ig.com.br/noticia/educacao/2013-10-09/sindicato-dos-professores-declara-oficialmente-apoio-aos-bla
ck-blocs.html

117 Op. cit. MONTEIRO, 2018, p. 122.

https://oglobo.globo.com/rio/professores-agradecem-participacao-de-black-blocs-nas-manifestacoes-de-segunda-
feira-10309964
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grupos.119 A adoção desses elementos estéticos, além de confundir a polícia, manifestava uma

mensagem de solidariedade em relação aos manifestantes adeptos das táticas black bloc, e de

aprovação e legitimação sobre o uso da tática na defesa dos professores.120

No ano seguinte, ocorreu um episódio tristemente marcante durante um protesto

realizado no centro do Rio. Em 06 de fevereiro de 2014, morreu o cinegrafista Santiago Ilídio

Andrade, funcionário da Rede Bandeirantes, enquanto cobria o confronto entre policiais e

manifestantes na capital fluminense. Santiago foi atingido na cabeça por um rojão,

acidentalmente disparado contra ele por um manifestante, sofrendo traumatismo craniano e

falecendo quatro dias depois.121 O caso foi exaustivamente veiculados nos jornais e telejornais

e impactou negativamente a opinião pública sobre as manifestações que ocorriam naquele

momento, além de acentuado os debates em torno das propostas de tipificação do crime de

terrorismo.122

Embora as circunstâncias evidenciem o acidente, os dois manifestantes responsáveis

pelo lançamento do rojão que atingiu o cinegrafista foram acusados de homicídio,

inicialmente triplamente qualificado por motivo torpe, com uso de explosivo e mediante

recurso que tornou impossível a defesa da vítima e, posteriormente, categorizado como dolo

eventual.123 Ambos os acusados admitem a responsabilidade no lançamento do artefato, e

negam qualquer intenção de atingir o cinegrafista. O julgamento pelo Tribunal do Júri,

suspenso por habeas corpus, ainda está pendente. Entre fevereiro de 2014 e março de 2015, os

acusados estiveram presos preventivamente no Complexo Penitenciário de Gericinó.124 Em

julho de 2014, ambos são denunciados por associação criminosa no processo dos 23.

Ao longo do mês de junho, desde o dia da abertura da Copa do Mundo, foram

realizados pelo menos quatro protestos denunciando as violações do megaevento esportivo,

convocados sob as chamadas “Fifa Go Home!” e “A festa nos estádios não vale as lágrimas

124 COELHO, Henrique. G1 Rio. Justiça dá liberdade a acusados por morte de cinegrafista em ato no Rio. 18
mar. 2015. Disponível em
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/justica-da-liberdade-acusados-por-morte-de-cinegrafista-em-a
to-no-rio.html

123FOLHA DE SÃO PAULO. 27 set. 2016. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1817426-acusados-de-soltar-rojao-que-matou-cinegrafista-irao-a-j
uri-popular.shtml

122 SENADO NOTÍCIAS. Morte de cinegrafista esquenta debate sobre tipificação do crime de terrorismo. 10 fev.
2014. Disponível em
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/02/10/morte-de-cinegrafista-esquenta-debate-sobre-tipificac
ao-do-crime-de-terrorismo

121 G1. Cinegrafista atingido por rojão em protesto no Rio tem morte cerebral. 10 fev. 2013. Disponível em:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/cinegrafista-atingido-por-rojao-em-protesto-no-rio-tem-morte
-cerebral.html.

120 Op. cit. MONTEIRO, 2018, p. 237-238.

119 RIBAS, Cristina Thorstenberg. Black prof: Uma nova semiotização no ciclo de protestos no Brasil.
Revista-Valise, v. 6, n. 12, p. 49-64, 2016.
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nas favelas”. Os atos, cuja participação oscilou entre mil e 300 manifestantes, foram

reprimidos com spray de pimenta, gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral e detenções

arbitrárias pelos delitos de resistência e desacato.125 Em 12 de julho, é decretada a prisão

temporária de 23 ativistas políticos, tornando público o processo de criminalização

investigado neste trabalho. No dia seguinte, final da Copa do Mundo, foi organizado um

protesto nas cercanias do Estádio Maracanã, preparado para sediar a partida entre Alemanha e

Argentina. A manifestação, que passou por duas praças no bairro da Tijuca e pretendia seguir

caminhada até o Estádio, não conseguiu completar seu trajeto. A pouco mais de 1 quilômetro

de distância do Maracanã, na Praça Saens Peña, cerca de mil manifestantes foram reprimidos

através do uso de armamentos menos letais e da tática de envelopamento.126 Ao longo de entre

duas e quatro horas,127 participantes da manifestação e profissionais da imprensa que cobriam

o ato público foram impedidos de sair da Praça, que teve todas suas saídas bloqueadas por

agentes de segurança fortemente armados.128 Relatos das pessoas presentes apontam que, em

um dado momento, o alvo primordial dos policiais para seus ataques com cacetetes e outros

armamentos menos letais eram jornalistas e pessoas com câmeras filmando a atuação dos

agentes do Estado.129 Nesse dia, além das chamadas “FIFA Go Home!” e ““A festa nos

estádios não vale as lágrimas nas favelas”, os manifestantes se reuniram para demandar

liberdade para protestar e liberdade aos presos políticos.130

130 ALVARENGA, Tati. Jornal O Cidadão. Está proibido protestar!. 14 jul. 2014. Disponível em
https://jornalocidadao.net/esta-proibido-protestar/

129 ARTIGO 19. Nota sobre a onda de violações no Rio de Janeiro. 2014. Disponível em
https://artigo19.org/2014/07/15/nota-sobre-a-onda-de-violacoes-no-rio-de-janeiro/.

128 Op. cit. JUSTIÇA GLOBAL, 2014.
127 Op. cit. JUSTIÇA GLOBAL, 2014; Op. cit. GRANJA, 2014b.

126 JUSTIÇA GLOBAL. Não teve democracia – Nota da Justiça Global sobre o cerco policial nos protestos
durante a final da Copa. 14 jul. 2014. Disponível em
http://www.global.org.br/blog/nao-teve-democracia-nota-da-justica-global-sobre-o-cerco-policial-nos-protestos-
durante-a-final-da-copa/; GRANJA, Patrick. A Nova Democracia. Estado de exceção Padrão FIFA. 2014b.
Disponível em https://anovademocracia.com.br/no-134/5457-estado-de-excecao-padrao-fifa; JORNAL A NOVA
DEMOCRACIA. Youtube. PM cerca, bate, rouba e prende para garantir a final da Copa no Rio. 14 jul. 2014.
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=yEZuxtQGNDQ

125 G1 RIO. Abertura da Copa tem protesto, prisões e confronto com PM no Rio. 12 jun.2014. Disponível em
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/06/abertura-da-copa-no-rio-tem-protestos-e-confronto-com-pm.h
tml; GRANJA, Patrick. A Nova Democracia. RJ: o povo diz não à farra da Fifa. 2014a. Disponível em
https://anovademocracia.com.br/no-133/5433-rj-o-povo-diz-nao-a-farra-da-fifa; GAIER, Rodrigo Viga. Yahoo.
Polícia do Rio e manifestantes entram em confronto nos Arcos da Lapa. 12 jun. 2014. Disponível em
https://esportes.yahoo.com/noticias/pol%C3%ADcia-rio-e-manifestantes-entram-em-confronto-nos-174747383--
sow.html; O TEMPO. Protesto contra Copa termina com cinco detidos no Rio de Janeiro. 28 jun. 2014.
Disponível em
https://www.otempo.com.br/brasil/protesto-contra-copa-termina-com-cinco-detidos-no-rio-de-janeiro-1.873892.
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2.2 Repressão institucional

Para além das ações de policiamento de protestos, o Estado brasileiro promoveu, em

diferentes âmbitos, ações que analisamos sob a categoria de repressão institucional131 aos

protestos de 2013 e 2014. Apresentamos aqui, alguns desses investimentos repressivos que

entendemos particularmente importantes para a conformação da atuação estatal no caso dos

23 presos da Copa. Essas ações ocorrem de maneira mais intensa especialmente após o dia 20

de junho de 2013, quando a onda de protestos atinge seu ápice e percebe-se que as ações de

repressão situacional não apenas estavam falhando em controlar as manifestações, mas teriam

contribuído para o seu escalonamento.

Em 21 junho, Dilma Rousseff se dirige à nação sem um pronunciamento em rede

nacional. A então presidenta distingue os “bons manifestantes” dos “maus”, condenando a

atuação desses últimos: “A voz das ruas não pode ser confundida com o barulho e a

truculência de alguns arruaceiros”; “A violência promovida por uma pequena minoria não

pode manchar um movimento pacífico e democrático”. Ela condena a atuação dos

manifestantes “violentos” e conclama as forças de repressão a agirem:
O governo e a sociedade não podem aceitar que uma minoria violenta e autoritária
destrua o patrimônio público e privado, ataque templos, incendeie carros, apedreje
ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos. [...] Não podemos
conviver com essa violência que envergonha o Brasil. Todas as instituições e órgãos
de segurança pública têm o dever de coibir, no limite da lei, toda forma de violência e
vandalismo. [...] Asseguro a vocês: vamos manter a ordem.132

Os atos de “violência e vandalismo” são retratados como antidemocráticos, e não é

mencionado em momento algum o tema da violência cometida pelos policiais. É anunciado,

então, “um pacto pela melhoria dos serviços públicos, baseado em três ações principais: a

elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, o uso de cem por cento dos royalties do

petróleo para a educação, e o projeto de importar milhares de médicos do exterior para

ampliar o atendimento do SUS.”133

Mais cedo no mesmo dia, Rousseff teria realizado reunião de emergência com seu

gabinete ministerial, com objetivo de tratar sobre o crescimento da onda de protestos e definir

ações que poderiam ser tomadas pelo governo, como um pronunciamento oficial e medidas a

133 Ibid.

132 PARLATUBE BRASIL. Youtube. Pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff sobre as manifestações no
Brasil - 21/06/2013. s/d. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ahEY59WxWRE

131 Op. cit. KOOPMANS, 1997.
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serem implementadas pelo Ministério da Justiça.134 Poucos dias depois, a então presidenta se

reuniu com governadores e prefeitos das capitais mais afetadas pelos protestos.135

Em 2 de agosto de 2013, Rousseff sancionou sem vetos o Projeto de Lei nº 6578/2009,

que definiu o crime de participação em uma organização criminosa e estabeleceu novas regras

relativas ao procedimento criminal e os meios pelos quais a polícia pode obter provas em tais

casos. A nova legislação federal, conhecida como Lei das Organizações Criminosas136 (LOC),

fora inicialmente proposta em 2009, havia sido aprovada em ambas as casas do Congresso e

estava sem movimentação desde dezembro de 2012. Em julho de 2013 é remetida para sanção

presidencial, e sancionada no mês seguinte.137

A LOC foi remetida para sanção no contexto da aprovação de um grande conjunto de

projetos de lei e propostas de emendas constitucionais destinadas a tratar de queixas expressas

por manifestantes, que foram votadas pela Câmara Federal e pelo Senado durante duas

semanas entre os meses de junho e julho.138 Entretanto, enquanto as legislações que

forneceram incentivos para o transporte público e garantiram que os royalties do petróleo

fossem investidos na educação e na saúde pública, por exemplo, estão claramente

relacionadas às exigências dos manifestante, as disposições apresentadas pela LOC parecem

mais adequadas para servir aos interesses do establishment político do que às pessoas que

tomaram as ruas. Embora a expressão inicial e mais visível de repressão aos protestos tenha

tomado a forma de gás lacrimogêneo, balas de borracha, espancamentos e detenções

arbitrárias no local, as ramificações da intervenção policial logo começaram a se desdobrar no

sistema de justiça criminal, e repertórios jurídicos de repressão entraram em ação.

A legislação, que define que uma organização criminosa consiste na associação

estruturalmente ordenada de quatro ou mais pessoas, caracterizada pela divisão de tarefas, e

com o objetivo de obter vantagem de qualquer tipo através da perpetração de infrações penais,

foi mobilizada contra manifestantes e movimentos sociais envolvidos na revolta de junho de

138 SENADO NOTÍCIAS. Renan anuncia votação de pauta prioritária no prazo de 15 dias. 2013. Available at
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/06/25/renan-anuncia-votacao-de-pauta-prioritaria-no-prazo-
de-15-dias

137 CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 6578/2009. s/d. Disponível em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=463455

136 Lei nº 12.850/2013

135 GIRALDI, Renata. Agência Brasil. Dilma se reúne com governadores e prefeitos das capitais para discutir
manifestações. 24 jun. 2013. Disponível em
https://memoria.ebc.com.br/noticias/politica/2013/06/dilma-se-reune-com-governadores-e-prefeitos-das-capitais-
para-discutir

134 CRUZ, Valdo; SADI, Andréia. Folha de São Paulo. Dilma Rousseff convoca reunião de emergência para esta
sexta-feira. 20 jun. 2013. Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1298686-dilma-rousseff-convoca-reuniao-de-emergencia-para
-amanha.shtml



42

2013 a partir do momento de sua promulgação.139 A nova LOC também modifica o artigo 288

do Código Penal, reduzindo o número de pessoas necessárias para a caracterização do crime

semelhante de "associação criminosa" – que também é vagamente definido pela intenção de

se envolver em atividade criminosa – para apenas três, aumentando suas capacidades

repressivas. Essa definição vaga tanto de organização criminosa quanto de associação

criminosa, baseada em um objetivo e não na prática de crimes, isenta o Estado de produzir

provas do cometimento de qualquer atividade criminosa real, estabelecendo um standard

probatório extremamente frágil.

Além de prever as possibilidades de produção de provas através da infiltração de

agentes policiais em tarefas de investigação, de acessar uma gama mais ampla de registros de

comunicações telefônicas e telemáticas, de celebrar acordos de delação premiada com

suspeitos, e de realizar ações controladas, a nova legislação também permite que o delegado

apresente pedidos diretamente ao juiz, contornando o escrutínio do Ministério Público e

equiparando a polícia à parte no processo. A legislação tem sido amplamente criticada pelo

poder exagerado que concede à polícia durante as investigações e por enfraquecer a proteção

dos direitos fundamentais, com seus críticos mais duros afirmando que, em última instância, a

Lei de Organizações Criminosas coloca todo grupo não institucionalizado organizado para

fins não eleitorais em permanente risco de ser considerado um grupo criminoso.140

A aprovação da lei foi recebida com grande apreensão por movimentos sociais e

organizações da sociedade civil, que entendem que a expansão das possibilidades de

investigação e meios de produção de prova – que incluem a colaboração premiada, a ação

controlada, o acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a interceptação de

comunicações telefônicas, o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal e a

infiltração policial – afrontam direitos fundamentais e representam uma ameaça à liberdade de

reunião e de protesto. Em pouco tempo, a nova legislação começou a ser mobilizada em casos

140 MORAES, Wallace dos Santos de; JOURDAN, Camila Rodrigues; FERREIRA, Andrey Cordeiro. A
insurreição invisível: uma interpretação anti-governista da rebelião de 2013/14 no Brasil. 2015. Disponível
em
http://www.otal.ifcs.ufrj.br/a-insurreicao-invisivel-uma-interpretacao-anti-governista-da-rebeliao-de201314-no-b
rasil/

139FREITAS, Veronica Tavares de. A Ação Política como Caso de Polícia no Brasil. Mediações - Revista De
Ciências Sociais, v. 23, p. 160-191, 2018;
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que foram amplamente denunciados pela sociedade civil como tentativas de criminalizar

movimentos sociais141 e associar manifestações legítimas a práticas criminosas e terroristas.142

Ainda que a Lei das Organizações Criminosas não tivesse como foco primordial ou

alvo explícito os movimentos sociais, a sua extensa utilização contra esses atores a tornou um

marco da repressão institucional da ação coletiva no período 2013-2014,143 somando-se à

extensa produção legislativa voltada especificamente para esse fim. Destacamos aqui, por

exemplo, a lei estadual 6.528/13, que proibiu o uso de máscaras em protestos no estado do

Rio de Janeiro,144 com o fim explícito de facilitar a identificação de “criminosos”, o Decreto

nº 44302/2013 que, no final de julho de 2013, criou a Comissão Especial de Investigação de

Atos de Vandalismo em Manifestações Públicas145 e a Lei Geral da Copa (Lei 12.663/2012),

que traz amplas restrições à liberdade de manifestação nos arredores dos estádios, proibindo,

por exemplo, portar bandeiras, “para fins que não o da manifestação festiva e amigável”.146

No mês de outubro do mesmo ano, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,

anuncia que os serviços de inteligência das forças policiais do Rio de Janeiro e de São Paulo

passariam a atuar em conjunto para investigar os grupos responsáveis por “depredações,

agressões e outros atos de violência”, de forma a “padronizar” a repressão policial às

manifestações. A adoção de um protocolo de atuação comum é resultado de articulação

comandada pelo governo federal, com o objetivo de conter as crescentes ações criminosas em

protesto de rua. A ação policial passaria a ser voltada para separar os “manifestantes”,

pacíficos e legítimos, dos “desordeiros”, violentos e criminosos. Cardozo clama, ainda, pela

cooperação dos demais atores do sistema de justiça, afirmando ser “importante que a

magistratura e o Ministério Público ajudem na interpretação das leis relacionadas a atos

públicos no país”. José Mariano Beltrame, então secretário de Segurança do Rio de Janeiro,

146 BRASIL. Presidência da República. LEI Nº 12.663, DE 5 DE JUNHO DE 2012. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12663.htm

145 LEGISWEB. Decreto Nº 44302 DE 19/07/2013. 2013. Disponível em
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=256720

144 https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/1036049/lei-6528-13

143 SANSON, Cesar. Instituto Humanitas Unisinos. SP e Rio endurecem e Black Blocs serão tratados como
organização criminosa. 09 out. 2013. Disponível em
https://www.ihu.unisinos.br/noticias/524532-sp-e-rio-endurecem-e-blak-blocs-serao-tratados-como-organizacao-
criminosa; TERRA NOTÍCIAS. RJ: polícia usará Lei de Organização Criminosa contra detidos por vandalismo.
8 out 2013. Disponível em
http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/rj-policia-usara-lei-de-organizacao-criminosa-contra-detidos-por-vandal
ismo,8e9b11028b991410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

142 Op. cit. ARTIGO 19, 2014

141 JUSTIÇA GLOBAL; INSTITUTO DE DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS; CENTRO DE
ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR MARIANA CRIOLA. Processar manifestantes com Lei de Segurança
Nacional e Lei de Organização Criminosa é uma violência contra a democracia brasileira. 2013.
Disponível em
http://www.global.org.br/blog/processar-manifestantes-com-lei-de-seguranca-nacional-e-lei-de-organizacao-crim
inosa-e-uma-violencia-contra-a-democracia-brasileira/
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reforça a necessidade de uma ação coordenada com outros atores: “De tudo que foi dito o que

acho mais importante e interessante é a questão legal e de envolver outros atores nesse

problema. Não vai se resumir (a solução) a um policial fardado”. Durante a mesma reunião, o

então secretário paulista Fernando Grella também sugeriu que fosse implementado um

aumento de pena em casos de agressão a policiais.147

2.3 Tendências gerais na criminalização de manifestantes

No ciclo de protestos de 2013, a detenção de ativistas pela Polícia Militar durante e

imediatamente após atos de protesto foi uma das principais formas de repressão às

manifestações populares. Segundo levantamento da Artigo 19, foram detidas, pelo menos,

2.608 manifestantes ao longo do ano de 2013.148 Prisões imotivadas e sem justa causa eram

sistemáticas,149 e abundam registros de flagrantes forjados.150 Embora muitas das detenções

representassem a prática ilegal de “detenções para averiguação” e não gerasse qualquer

investigação, parte delas levava à abertura de inquéritos policiais. Em São Paulo,

levantamento realizado a partir dos 160 boletins de ocorrência registrados durante as

manifestações de junho a outubro de 2013 indica que 41.4% foram detenções para

averiguação, enquanto 31% levaram ao indiciamento em flagrante por suposta prática de

crime.151 Quando era dado seguimento às investigações, as acusações mais comuns eram pelo

suposto cometimento dos crimes de dano, desacato, lesão corporal, incêndio, associação

151 FOLHA DE SÃO PAULO. Polícia de São Paulo indiciou 1/3 dos detidos durante protestos. 12 dez. 2013.
Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1381005-policia-de-sao-paulo-indiciou-13-dos-detidos-durant
e-protestos.shtml

150 ARTIGO 19 et al. Violações de Direitos Humanos em protestos no Brasil: Relatório apresentado durante o
150º período ordinário de sessões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Washington, DC, 28 de
março de 2014). 2014. Disponível em
http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Viola%C3%A7%C3%B5es-de-Direitos-Humanos-em-pro
testos-no-Brasil.pdf

149 Em São Paulo, advogados relatam prática de “rifa de B.O.”, onde tipificações penais eram distribuídas de
forma aleatória aos manifestantes conduzidos à delegacia para lavração de boletim de ocorrência.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1381005-policia-de-sao-paulo-indiciou-13-dos-detidos-durant
e-protestos.shtml; Ver também op. cit. ARTIGO 19, 2014. p. 117 - 119.

148 ARTIGO 19. Protestos no Brasil: 2013. 2014. Disponível em
https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2014/06/Protestos_no_Brasil_2013-vers%C3%A3o-final.pdf O
levantamento se baseou na análise de notícias do jornal Folha de São Paulo, dos sites do Movimento Passe Livre
de cada estado, do site da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), da da ANJ (Associação
Nacional dos Jornais), e dos sites dos sindicatos de jornalista de cada estado do país. Pela grande quantidade de
eventos de protesto ocorrendo simultaneamente no período, e pela discrepância na repercussão midiática dos
eventos ocorridos nas maiores capitais e dos protestos ocorridos em territórios centrais, e não periféricos, das
cidades, é certo que o número real de detenções foi muito maior.

147 CARVALHO, Jailton de. O Globo. PF e polícias do Rio e de São Paulo se unem para monitorar vandalismo
em manifestações. 31 out. 2013. Disponível em
https://oglobo.globo.com/politica/pf-policias-do-rio-de-sao-paulo-se-unem-para-monitorar-vandalismo-em-manif
estacoes-10635356
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criminosa e constituição de milícia privada, além de crimes da Lei de Segurança Nacional.152

Os inquéritos, em sua grande maioria, não geraram condenações criminais.

Em sua análise sobre a criminalização de manifestantes em Porto Alegre no contexto

de junho de 2013, Fernandes153 conclui que a baixa conversão de prisões em inquéritos, e a

taxa ainda mais baixa de conversão dos inquéritos em processos criminais e condenações

(taxa de atrito) reforça a hipótese de que a “detenção generalizada e relativamente

arbitrária”154 era utilizada como tática de dispersão dos protestos. Em muitos casos não havia,

portanto, o interesse das forças repressivas em levar a persecução criminal adiante. O trabalho

de Almeida, Monteiro e Smiderle vai na mesma direção: a partir de entrevista com policial

militar, os autores identificam que, na percepção do agente, há uma “dissolução do indivíduo

em meio à massa”, que age de maneira irracional, resultando em uma impossibilidade prática

de identificar, em meio à multidão, os indivíduos que teriam efetivamente praticado crimes.155

Sendo assim, a função das ilegais “prisões para averiguação” é a desmobilização do

protesto,156 não se tratando de uma ação de incriminação de conduta individualizada.

Dentre os casos que chegaram ao Poder Judiciário, há registro de pouquíssimas

condenações. A mais famosa de todas – e frequentemente referida como “única condenação

de junho” – é a de Rafael Braga, enquadrado por porte de artefato incendiário por carregar

consigo uma garrafa de desinfetante da marca Pinho Sol próximo a uma manifestação no Rio

de Janeiro. No restante do país, os principais processos de criminalização acabaram sem

produzir condenação criminal, terminando em arquivamento ou absolvição: em São Paulo, a

investigação do chamado “inquérito-mãe” concluiu sem indiciamentos, por impossibilidade

de individualização das condutas157; em Porto Alegre, o processo contra integrantes do Bloco

de Luta pelo Transporte Público levou à absolvição dos manifestantes.158 Na capital carioca,

há outro processo que foge da tendência geral e se destaca pela gravidade da resposta penal: o

caso dos 23.

158 OLIVEIRA, Rosane; EGÍDIO, Paulo. Gaúcha ZH. Oito anos depois, organizadores das manifestações de
junho de 2013 em Porto Alegre são absolvidos pela Justiça. 18 jun. 2021. Disponível em
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rosane-de-oliveira/noticia/2021/06/oito-anos-depois-organizadores-da
s-manifestacoes-de-junho-de-2013-em-porto-alegre-sao-absolvidos-pela-justica-ckq1srv5100df0180mer6rggh.ht
ml

157 FERRAZ, Lucas. Folha de São Paulo. Principal investigação sobre 'black blocs' termina sem acusar
ninguém. 25 jan, 2016. Disponível em
https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1733111-principal-investigacao-sobre-black-blocs-termina-sem-ac
usar-ninguem.shtml?cmpid=menupe

156 Op. cit. FERNANDES, 2020, p. 12.
155 Op. cit. ALMEIDA; MONTEIRO; SMIDERLE, 2020, p. 10.
154 Op. cit. FERNANDES, 2020, p. 246.
153 Op. cit. FERNANDES, 2020.

152 Op. cit. ARTIGO 19, 2014, p. 132; Op. cit. ALMEIDA; MONTEIRO; SMIDERLE, 2020, p. 4-5; Op. cit.
FERNANDES, 2020, p. 245-246.
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3. O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO

Conforme exposto no capítulo anterior, a condenação em 1º grau dos manifestantes

acusados no processo “dos 23” foge à tendência geral da repressão legal contra o levante de

2013 e 2014. O processo atualmente tramita na Sétima Câmara Criminal do TJRJ em sede de

apelação, podendo ver uma reversão da condenação por associação criminosa e corrupção de

menores. No entanto, considerando que os efeitos punitivos do processo criminal em muito

extrapolam a sentença transitada em julgado, pode-se considerar que condenação expedida

pela 27ª Vara Criminal de Rio de Janeiro aproxima o caso “dos 23” do extremo mais gravoso

do espectro repressivo das respostas judiciais ao ciclo de protestos em questão. Por se tratar

de caso emblemático, e considerando que a repressão estatal sobre as mobilizações de 2013 e

2014 gerou impactos que se estendem para muito além deste período, buscamos investigar

quais os repertórios institucionais mobilizados nesse processo criminal.

3.1 Inquérito

O caso “dos 23” apresenta características destoantes desde o seu princípio.

Diferentemente da maioria das investigações e processos iniciados no mesmo contexto, a

abertura de inquérito não se origina a partir de prisões realizadas pela Polícia Militar no

momento dos protestos. A investigação policial teve início nos escritórios da Delegacia de

Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a partir da

notícia de que haveria perfis em redes sociais incitando a prática de crimes no contexto das

manifestações que ocorriam naquele período. Em 6 de novembro de 2013, a DRCI instaura o

inquérito policial n° 218-01646/2013 (IP 1646), sob o qual é decretado sigilo. O

procedimento se dedicava a apurar o delito de associação criminosa, investigando o grupo de

indivíduos supostamente responsável pelo planejamento e coordenação dos chamados “atos

violentos” registrados durante os protestos. No momento da instauração do IP 1646, ao invés

de formar um processo criminal novo, ele passa a integrar o processo criminal nº

0229018-26.2013.819.0001, formado em julho de 2013 a partir do IP n° 218-00944/2013 (IP

944), conhecido como “inquérito-mãe”. Esse último, no entanto, não integra mais o referido

processo. Dessa maneira, o que ocorreu nessa “distribuição manual” do IP 1646 foi a

substituição do conteúdo do processo 0229018-26.2013.819.0001, trocando o IP 944 pelo IP

1646 e mantendo, assim, a distribuição na 27ª Vara Criminal.
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Os primeiros documentos do IP 1646 são relatórios de investigações realizadas através

de procedimento intitulado “Ronda Virtual”. Esse procedimento consiste na navegação, em

redes sociais como Facebook, por perfis e postagens públicas, com o objetivo de identificar

crimes e localizar seus autores.159 O primeiro relatório traz dados pessoais, imagens e capturas

de tela de perfis no Facebook e de vídeos no Youtube de pessoas qualificadas como

“articulares incentivadores dos combates com a força pública”160. O documento traz

informações sobre seis pessoas, dentre as quais duas viriam a ser denunciadas no processo

criminal dos 23. O documento informa que ambas exerceriam “papel de liderança” nos

movimentos e anexam fotos onde os investigados figuram participando de atos de protesto.

Consta no relatório a informação de que uma das pessoas já havia sido detida após um

protesto e autuada por formação de quadrilha, mas não é apresentado qualquer indício

concreto do envolvimento de nenhuma das duas com a prática de delitos.

O relatório da ronda traz, ainda, uma imagem de uma pessoa mascarada –

supostamente um terceiro investigado – atirando um coquetel molotov durante um protesto, e

capturas de tela de duas pessoas mascaradas – identificadas como um terceiro e quarto

investigado – agredindo fisicamente um policial em vídeo intitulado “P2 infiltrado na

manifestação sendo desmascarado”. Essas duas pessoas não voltam a ser objeto de

investigação nesse processo, e nem figuram entre os 23 denunciados.

A investigação virtual no Facebook monitorava não apenas perfis pessoais, mas

também um grande número de páginas que realizavam postagens de apoio e convocação para

protestos. Uma dessas páginas defendia explicitamente o uso da tática black bloc e postavam

imagens de confronto com forças da segurança em protestos, além de memes com mensagens

anti-polícia. Os policiais identificam o perfil do administrador da página – menor de idade à

época – e, então, passam a examinar o seu perfil pessoal. A partir de imagens publicadas pelo

adolescente e fotos originárias do perfil de outras pessoas, nas quais ele estava marcado, a

DRCI tenta mapear a rede de relacionamentos e amizades do suposto “black bloc”. A uma

foto em que o adolescente posa sorridente ao lado de amigos – quatro pessoas cujos nomes

não haviam sido citado em momento algum na investigação –, em um contexto

aparentemente sem qualquer relação com atos de protestos, os policiais atribuem a legenda

“Na foto vários ativistas que atuam em manifestações confrontando as Forças de Segurança”.

Não é explicitado no documento quais seriam os indícios que embasariam essa conclusão.

160 Ibid.
159 Despacho da DRCI em resposta à solicitação nº 24401 no e-SIC.RJ.
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Uma das pessoas que aparece ao lado do adolescente em uma fotografia é de uma

advogada, integrante de instituto que realizou defesa pro-bono de manifestantes detidos e

processados judicialmente à época. Verifica-se a tentativa de associá-la a atos criminosos em

razão da conduta de um suposto cliente:
Causa também profunda estranheza e suspeição a todas as pessoas de bom senso o
envolvimento direto de uma Advogada do chamado Instituto de Defesa dos "Direitos
Humanos" (sic) — IDDH com pessoas que de forma declarada trabalham com a
incitação da violência, inclusive com o uso de Coqueteis Molotov, pregando e
executando a depredação de patrimônio privado e o ataque às Forças de Segurança
Estaduais.
Em o Estado Democrático de Direito todas as pessoas tem o DIREITO
constitucional de serem condizentemente atendidas e acompanhadas por um
Advogado, mas o próprio Código de Ética da Ordem dos Advogados não permite
que seus membros confundam a sua práxis profissional com a conivência, leniência
ou participação nos atos criminosos de seus "clientes".161

Em fevereiro de 2014, a Polícia Civil se dedica a investigar a morte do cinegrafista

Santiago Andrade. O inquérito é conduzido pela 17ª Delegacia Policial (São Cristóvão), com

apoio da Delegacia de Repressão de Crimes Informáticos. São policiais da DRCI que fazem a

coleta do depoimento de ao menos 13 pessoas. Cópias dessas declarações, nas quais

testemunhas são perguntadas não apenas sobre o incidente que vitimou Andrade, mas sobre

fatos referentes à organização e à dinâmica dos protestos em geral, são anexadas aos autos do

IP do caso dos 23. Como de costume, os termos de declaração emitidos nas delegacias não

trazem uma transcrição completa do depoimento, e sim um texto que mistura frases

enunciadas pelos depoentes com sínteses elaboradas pelo funcionário responsável pela

redação do documento. São omitidas as perguntas dos policiais e a redação do texto segue o

padrão “Inquirido, disse: que tomou ciência de seus direitos e garantias fundamentais; que é

conhecido pelo apelido X; que começou a participar das manifestações no mês Y…”. No

entanto, as respostas relatadas parecem seguir um mesmo script, o que nos permite inferir

quais seriam algumas das perguntas realizadas. Os depoentes indicam através de quais

páginas do Facebook ficaram sabendo das manifestações, informam de que maneira

chegavam ao local dos atos (trajeto de ônibus, trem) e se compareciam aos eventos sozinhos

ou acompanhados. Ainda, algumas testemunhas citam nomes de manifestantes que teriam

papel de “destaque” e ocupariam a “linha de frente” dos atos públicos. A partir de trechos

como “Que o declarante não pode afirmar quem são os líderes das manifestações”162 e outras

respostas semelhantes, depreende-se que os policiais, apegados à ideia de um estrutura

hierárquica e verticalizada, buscavam identificar dirigentes dos eventos de protesto e dos

162 Op. cit. RIO DE JANEIRO,2013, p. 169
161 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 195
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assim chamados “atos de violência”. Os agentes de segurança também parecem ter

apresentado às testemunhas uma série de nomes, alguns dos quais acusados no caso dos 23,

perguntado se conheciam e estabeleciam alguma relação com aquelas pessoas. Capturas de

tela dos perfis de Facebook de todas as pessoas cujos nomes foram mencionados nos

depoimentos são juntadas aos autos.

Na tomada de depoimentos, a Polícia obteve acesso aos perfis pessoais no Facebook

de ao menos uma testemunha que mantinha contato com um dos investigados. No seu termo

de declaração,163 consta apenas a informação do login e senha, seguido da frase “Que autoriza

o acesso ao seu perfil no Facebook, por tempo indeterminado”; não há, no entanto, transcrição

completa do depoimento ou qualquer outra informação que permita compreender o contexto

em que os dados de acesso à conta foram fornecidos, se foi um ato espontâneo ou se houve

algum tipo de intimidação por parte dos policiais. No termo de declaração de outras três

testemunhas, consta que elas autorizaram os policiais a “acessarem o seu perfil no Facebook”,

“olharem o conteúdo do seu perfil no Facebook”, a “acessarem o conteúdo de sua máquina,

incluindo arquivos e contas”;164 novamente, não há contextualização que informe sobre o que

precedeu as falas da testemunha autorizando esse acesso e tampouco fica claro se foi

fornecido login e senha das contas, ou se o acesso foi franqueado apenas no momento do

depoimento, por tempo determinado.

O material originalmente produzido na investigação da morte de Andrade

representa parte significativa do IP 1646. Além dos mencionados depoimentos, são juntadas

cópias de dezenas de páginas repletas de imagens retiradas de perfis em rede social. A grande

maioria das publicações examinadas, no entanto, indica apenas o apoio – através do

compartilhamento de textos e imagens favoráveis às pautas defendidas nas manifestações,

além de convocações para os próximos atos – e eventual participação em eventos de protesto

ocorridos no período. Aqui, estão incluídos não apenas os atos contra o aumento da passagem,

mas também protestos contra remoções em favelas e em denúncia à violência policial

cometida pelas UPPs. Além de fotos e capturas de tela de publicações que guardam alguma

relação com os atos públicos, outras imagens de cunho puramente pessoal também figuram no

documento. Da mesma maneira, muitas das observações feitas pela DRCI parecem extrapolar

o esforço de identificação de fatos delituosos e estender-se a uma análise sobre o estilo de

vida e o posicionamento político das pessoas investigadas. Na descrição das imagens, destaco

os seguintes comentários: “Nas demais fotografias podemos observar que há

164 Páginas 495, 648 e p. 667 do inquérito, respectivamente.
163 Ibid. p. 374.
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jovens/adolescentes e muita bebida alcoólica”; “Neste "print" [pessoa investigada] posa com

uma garrafa do que parece ser bebida alcoólica”; “Há "prints" também com pichações sobre o

amor livre”; “Postou também o novo corte de cabelo estilo "punk"”.165

Registros de momentos de confraternização, “curtidas” e comentários em fotos sem

relação com os eventos de protesto também são analisados pelos policiais. Parecendo

trabalhar com hipótese de associação criminosa, há um objetivo assumido de identificar a

existência de relações de proximidade entre os investigados, a partir da qual uma suposta

cooperação para o crime é inferida. Dentre os múltiplos perfis analisados, em apenas dois

deles foram identificadas fotos que retratam a prática dos atos descritos como “vandalismo”,

supostamente no contexto dos protestos de 2013 e 2014. São duas imagens: na primeira, uma

pessoa mascarada atira um coquetel molotov e, na segunda, alguém também anônimo desfere

golpe de bastão contra caixa eletrônico de banco. Havendo estabelecido qualquer ligação,

ainda que frágil, entre a maioria de perfis que faz publicações meramente indicando apoio aos

protestos e os dois únicos perfis que compartilharam registros de atividades delituosas, os

policiais estendem a todos os investigados a caracterização de manifestante envolvido em atos

de “violência” e “vandalismo”. Nota-se, ainda, que os dois investigados que postaram as

referidas fotos não figuram entre os denunciados pelas forças policiais ao final dos inquéritos.

Em março de 2014, a DRCI envia à Delegada responsável pelo caso novo relatório de

Ronda Virtual. Dessa vez, o objeto é o site chamado “Mortos e Feridos nos Protestos”, uma

iniciativa do Centro de Mídia Independente (CMI) para registrar agressões decorrentes de

violência policial nas manifestações. A desconfiança com o conteúdo da página é inequívoca:
Em um primeiro momento PARECE estar bem claro que, um site que faz
apenas a captação de informações criando para si uma base de dados para
gerar conhecimento e tomadas de decisões, não se entende (aparentemente)
como conduta criminal típica a ser investigada em sede de Polícia
Judiciária.166

Apesar de reconhecer que não há ilegalidade no conteúdo produzido, os policiais

apontam para o fato de que a página é hospedada fora do Brasil, o que demonstraria o

propósito de tornar o site irrastreável. Para os funcionários da delegacia especializada em

crimes cibernéticos, isso exporia o “intuito obscuro e escuso de se criar o citado banco de

dados com nomes de diversas pessoas, incluindo aí seus e-mails e LOGs de acesso [...],

informações mais do que suficientes para a implementação de ações intrusivas de

HACKERS”.167 Embora seja certo que sites com domínios estrangeiros possam não cumprir

167 Op. cit.RIO DE JANEIRO, 2013, p. 155.
166 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 154. Grifo no original.
165 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 607 A
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com todos os requisitos de segurança dos sites hospedados no Brasil, o investimento retórico

dos agentes da DRCI não apresenta qualquer indício adicional que corrobore sua conclusão. A

possibilidade de que a escolha por um domínio estrangeiro indique uma tentativa de proteção

da identidade dos administradores da página contra tentativas de criminalização motivadas

pelas denúncias à atuação das forças de segurança não é cogitada na investigação.

Ao final do relatório, os policiais sustentam que teria havido uma elevação no

“grau de risco” para a Copa do Mundo, tornando necessárias medidas de interceptação

telemática. Dentre os motivos elencados, estão a morte do cinegrafista Santiago Andrade

(referido no documento incorretamente como “Carlos Santiago”) – que, na narrativa policial,

teria sido vitimado pelos atos de “extremistas profissionais, contratados por pessoas ainda não

totalmente identificadas, algumas supostamente ligadas a suspeitos que atuariam como ‘longa

manus’ de partidos políticos”168 – e supostas articulações de “ataque à liberdade democrática

do voto e ao direito de ir e vir”, que afetariam tanto nacionais quanto os turistas que estariam

no Rio de Janeiro por ocasião do evento esportivo. Os policiais justificam essas supostas

ameaças democráticas afirmando que as pessoas investigadas convocariam a população às

ruas sob o slogan “Não vai ter Copa e nem eleições”. Embora cartazes denunciando a “farsa

eleitoral” fossem comuns em algumas manifestações, sendo a denúncia da democracia

representativa como ilegítima uma posição assumida da FIP, há uma longa distância entre esse

posicionamento e uma suposta mobilização voltada a efetivamente impedir que as eleições

ocorram. Não há registro algum de qualquer protesto que tenha sido convocado com esse

título.

No mesmo mês, a DRCI solicita autorização judicial para afastar o sigilo bancário e

fiscal de nove investigados, obter o registro de ligações telefônicas e realizar a quebra do

sigilo integral de 48 contas no Facebook – trinta perfis pessoais e dezoito páginas de

comunidades. Para embasar o pedido, a delegada responsável constrói uma narrativa segundo

a qual um grupo de pessoas estaria se aproveitando de manifestações populares pacíficas e,

portanto, legítimas para praticar crimes. O documento faz referência ao protesto ocorrido em

17 de junho de 2013 – a “Batalha da ALERJ” –, e às manifestações protagonizadas pelos

professores no mês de outubro. Embora haja menções a atos de depredação de patrimônio

público e privado, o tema das agressões cometidas contra as forças de segurança é o cerne do

documento. Frases como “ativistas mascarados entraram em conflito com policiais militares e

foram disparados morteiros pelos vândalos e bombas de fumaça pelos policiais”169 descrevem

169 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, Apenso III, p. 118.
168 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 159.
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um cenário no qual os policiais teriam apenas reagido de forma moderada à uma violência

maior, iniciada por terceiros. A delegada procede, então, a listar nomes de pessoas que, de

acordo com as pesquisas realizadas pela DRCI, teriam sido identificados como líderes desse

grupos formados com o objetivo de cometer crimes. Não é apresentada qualquer

fundamentação que embase essa conclusão, nem é feita qualquer referência aos relatórios de

investigação anteriores. Não é possível verificar, portanto, de que maneira essas pessoas se

distinguem dos demais investigados, nem quais dos elementos levantados no inquérito foram

entendidos pelos policiais como indícios da liderança de um grupo criminoso. O juiz Flavio

Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, defere todos os requerimentos.

A DRCI oficia o Facebook, solicitando os dados cadastrais das contas indicadas,

contendo logs de criação e acesso das contas com data, hora, endereço IP, e-mail principal e

secundário e telefones de confirmação, além de informações como cartões de crédito

cadastrados e se o perfil administra alguma página. Ainda, requer a quebra do sigilo

telemático das comunicações de mensagens – incluindo texto, imagens, arquivos, áudios,

localização – com acesso ao conteúdo mediante a criação de contas de espelhamento dos

perfis.170 A empresa, no entanto, não responde. Requerimentos foram feitos pelo portal do

Facebook para solicitações de autoridades públicas e por e-mail em seis oportunidades

diferentes, com envio de ofício com decisão judicial determinando o fornecimento desses

dados e fundamentação legal no cumprimento das exigências do decreto n° 3.810/2001

(Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa

do Brasil e o Governo dos EUA). Nos meses seguintes, novos pedidos seriam enviados

também ao Google e à Microsoft, objetivando acessar também o conteúdo dos e-mails e perfis

no Youtube dos investigados. Em momentos distintos, as empresas compartilham com o juízo

alguns dados e informações sobre os administradores dos perfis indicados, mas, oferecendo

justificativas técnicas e jurídicas diversas, em nenhum momento quebram o sigilo das

mensagens trocadas de forma privada através das plataformas. 171

Em maio, o Policial Militar Maurício Alves da Silva prestou depoimento à DRCI.

Durante o ano de 2014, ele esteve infiltrado nos protestos a mando da Força Nacional.

Relatando ser um estudante realizando trabalho acadêmico sobre os protestos, ele se aproxima

de vários ativistas, chegando a estabelecer relação de namoro com uma das pessoas

investigadas no IP. A infiltração ocorreu sem autorização judicial e as folhas do depoimento

171 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013,  p. 1778-1782
170 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, Apenso III, p. 166
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foram desentranhadas dos autos em agosto de 2019, após decisão de tribunal superior.172

Durante a tramitação em 1ª instância, o seu depoimento foi considerado prova legítima pelo

Ministério Público e pelo juiz Itabaiana.

No início de junho de 2014, a polícia obtém autorização judicial para interceptação

telefônica e expedição de mandados de busca e apreensão. O requerimento do Ministério

Público é embasado, genericamente, na gravidade das ações que estariam sendo planejadas

para o período da Copa do Mundo.173 Entre 6 e 21 de junho, foram interceptadas 37 linhas,

supostamente pertencentes a quinze alvos. Em 18 de junho, a delegada Renata Araújo dos

Santos requer ao Plantão Judiciário a prorrogação e inclusão de novas linhas nas

interceptações, assim como novos mandados de busca e apreensão.174 O Ministério Público,

no entanto, não vislumbra urgência nas medidas, “sobretudo porque não há notícia de

qualquer ato ilícito a ser cometido pela quadrilha investigada neste momento” e se manifesta

favoravelmente apenas à prorrogação das linhas já interceptadas;175 a juíza de plantão não

aprecia as medidas.176 A delegada interpõe pedido de reconsideração da decisão, alegando que

as interceptações são necessárias para que seja possível monitorar os investigados para

“individualizar suas condutas violentas e impedir a prática de vandalismo”. O MP volta atrás

e pede o deferimento, que a juíza de plantão concede.177

Em 11 de junho, são cumpridos dezessete mandados de busca e apreensão, voltados

para a localização de eletrônicos e objetos que pudessem ser utilizados para cometimento de

delitos. Além de computadores, câmeras e chips de memória, também são apreendidos

materiais de ativismo – panfletos, adesivos, cartazes – e diversos itens pessoais, incluindo

peças de roupa e livros. Na sequência, os investigados comparecem à delegacia e são

chamados a prestar depoimento. Uma das manifestantes cuja residência foi objeto de

mandado de busca e apreensão informa que deseja fazer uso do direito constitucional de

permanecer em silêncio; no entanto, os policiais a informam que ela está depondo enquanto

testemunha, o que a obrigaria a responder às perguntas. Na redação final do termo, consta que

ela, ainda que não tendo sido intimada para tal, confirmava que teria prestado declaração por

livre e espontânea vontade.178 Alguns dias depois, a investigada, constituindo novo advogado,

se manifesta nos autos narrando uma versão discrepante: durante a oitiva, a delegada a teria

178 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013,  p. 663-664
177Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, Apenso III, p. 546.
176 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, Apenso III. p. 528
175 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013,  Apenso III. p. 526 - 527
174 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, Apenso III. p. 479 - 524.
173 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013,  p. 406 - 411.
172 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013,  p.1102-1107; p. 9032-9033
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ameaçado, anunciando que “se não quisesse falar como testemunha, seria indiciada na hora e

sua prisão seria pedida”.179 A defesa destaca, ainda, que as declarações foram tomadas de

maneira forçosa, sem que houvesse ordem judicial de coerção coercitiva, sem intimação para

o depoimento e sem franquear o acesso prévio aos autos.180

Em 13 de junho, Felipe Braz, um ex-integrante da Frente Independente Popular

comparece à DRCI para, de forma espontânea, prestar depoimento sobre o caso investigado.

Decidindo procurar as autoridades após ver reportagens na mídia sobre as buscas e apreensões

realizadas, ele oferece um relato sobre a formação e organização interna da FIP, apontando

quais organizações e indivíduos a compunham. Ele cita 14 organizações, movimentos e

coletivos, indicando, também, o nome de 51 pessoas que integrariam os grupos citados,

fornecendo o número de celular de cinco delas e destacando aquelas que ele entendia como

lideranças e “mentores intelectuais” dos grupos enredados na FIP. Ele conta que a Frente é

dividida em comissões, e que a Comissão de Organização seria responsável por deliberar

sobre “ações de ataques variados”, como a queima de ônibus, realizadas com o “objetivo de

causar terror e pânico” durante os protestos. São nomeadas cinco pessoas que, segundo Braz,

seriam responsáveis por “rondar as manifestações de carro, esperando o momento certo de

surpreender a polícia jogando bombas e coquetéis molotov contra eles”, e outras duas que

teriam a função de “carregar explosivos e molotovs dentro de suas mochilas”. Ele afirma que

já presenciou uma das pessoas citadas atirando um coquetel molotov em manifestação, e que

os “líderes” da FIP incentivariam os demais a práticas de vandalismo. É mencionada, ainda,

uma fala proferida por um ativista em uma plenária da Frente, em defesa do fim das UPPs; de

acordo com Braz, essa pessoa teria dito que “os manifestantes teriam que matar policiais” e

que, tempos depois, a mídia havia noticiado ataques às UPPs “conforme falado na reunião”.181

A motivação de Braz para prestar depoimento contra os integrantes da FIP, segundo ele

próprio, está relacionada a desavença pessoal: de acordo com o depoente, teria sido realizada

uma campanha difamatória contra ele, o acusando de “agressor machista”, pelos antigos

companheiros de ativismo.

O enquadramento oferecido por Braz é incorporado de maneira quase integral à

narrativa policial, que elabora suas próximas manifestações a partir do script do depoimento

apresentado espontaneamente. A ordem na qual as organizações que integrariam a FIP

aparecem no depoimento do ex-integrante é a mesma adotada pelo Ministério Público na

181 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013,  Apenso III, p. 762 - 766.
180 Ibid.
179 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 773 - 777.
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redação da denúncia, e muitos dos episódios narrados por Braz são replicados como se

verdade fossem, sem que seja buscado qualquer elemento adicional que corrobore ou traga

mais detalhes sobre as alegações. O ex-FIP, cujos depoimentos se tornariam a principal prova

acusatória contra os 23, voltaria à DRCI em outras duas ocasiões, sempre espontaneamente,

para trazer novas informações sobre seus antigos companheiros.

3.2 Denúncia e prisões

No mês seguinte, em 9 de julho, a DRCI apresenta extenso relatório de investigação e

requer autorização para a realização de novas buscas e apreensões, sem contudo indicar

endereços; para que os policiais da especializada façam “análise prévia” nos tablets,

computadores e celulares apreendidos, para posterior realização de perícia pelo ICCE; e para

utilização de software para recuperação de dados perdidos, deletados ou formatados, e para

acesso ao sistema operacional suprimindo e às contas de e-mail e mídias sociais que estejam

logadas nos dispositivos apreendidos. No documento, a delegacia oferece um relato segundo o

qual a FIP realizaria reuniões fechadas para deliberar sobre a execução de “atos violentos”

durante as manifestações, tais quais incendiar ônibus, roubar caixas eletrônicos e lançar

molotovs contra policiais. Por fim, pedem a prisão temporária de 26 investigados e sua

denúncia pelo crime de associação criminosa. Ressalva, ainda:
A associação criminosa é crime formal e não exige que seus integrantes cometam os
crimes, bastando o fim de cometê-los. E, também, independe de condenações pelos
crimes praticados pelo grupo, pois tem como bem jurídico a paz pública e a
segurança pública e caso haja a prática de crimes haverá concurso de crimes e os
responderão, também, pelo crime praticado.182

Para corroborar a afirmação de que atos violentos estariam sendo planejados para o dia

da final da Copa do Mundo, são citados uma série de episódios avulsos, que não se conectam

e nem imputam aos investigados a organização de qualquer tipo de ação para o dia 13 de

julho. O documento acusa uma das organizações que integraria a FIP a distribuir quentinhas e

material para confecção de cartazes no Ocupa Cabral; imputa a dois investigados, supostos

administradores da página do Facebook “Anonymous Rio”, o ato de orientar os manifestantes

a usarem roupas escuras e cobrirem o rosto para não serem identificados, em desrespeito à lei

estadual que proibiu o uso de máscaras em protestos.183 Ainda, empregando redação quase

que idêntica ao termo de declaração de Felipe Braz, afirma que cinco dos investigados, em

momento não especificado, teriam feito “rondas de carro nos protestos, esperando o momento

certo para surpreender a polícia jogando bombas e coquetéis molotov, bem como para

183 Lei estadual 6.528/13.
182 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1845-1901
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carregar explosivos no interior de mochilas para serem distribuídos".184 Não é indicado em

que momento teriam sido coletadas as evidências que embasariam essas imputações, nem é

feita referência a qualquer material produzido anteriormente na investigação.

São relatados, então, supostos atos criminosos que teriam sido cometidos nas

manifestações, sem indicação de autoria ou relação com os investigados: uma bomba no

metrô, arremesso de pedras e “substâncias que provocam coceira” nos policiais militares,

depredação de agências bancárias, queima de containers de lixo. Mais dois relatos:
No dia do Jogo do Brasil, dia 17/06/2014, a Polícia Militar precisou retirar
manifestantes que não pagaram a passagem de um ônibus com destino a
Copacabana, onde ocorria o Fifa Fun Fest e devido a escolta dos policiais os
manifestantes permaneceram na Cinelândia, conseguindo os agentes de segurança
desmobilizar a atuação dos manifestantes.
No dia 20/06/2014, ocorreu uma manifestação na Candelária em comemoração ao
evento ocorrido no ano passado que reuniu, aproximadamente, um milhão de
pessoas e diversos manifestantes foram levados para Delegacias, inclusive
[investigado], e um deles foi preso por ter colocado um feixe de iluminação a laser
na aeronave da Polícia Militar.185

Enquanto é incerto de que maneira o primeiro episódio – não pagar passagem de

ônibus – configura crime, cabe mencionar o omitido motivo pelo qual o investigado em

questão fora detido na manifestação do dia 20 de junho: porte de máscara, que levava não no

rosto, mas em sua mochila. De acordo com o subcomandante do 5° Batalhão da PM que

coordenou a operação, “Quem vem com uma máscara do V de Vingança, não pode estar

bem-intencionado”.186 Também chama atenção a informação de que haveria um milhão de

participantes no referido evento; a estimativa apresentada pela PM no dia do ato foi de cem

pessoas.187

Embora a narrativa policial reconheça, em tese, a legitimidade das manifestações

populares e impute ao suposto grupo criminoso o papel de “aproveitar-se de movimento

pacífico para cometer crimes”, o documento simultaneamente imputa à FIP um papel de

coordenação onisciente dos protestos. Quando a DRCI afirma “No dia 28/06/2014, a Polícia

Militar apreendeu uma bolsa contendo vinte morteiros e 178 ouriços, na Praça Saens Peña,

conforte o Registro de Ocorrência [...], durante um protesto organizado pela FIP” e procede a,

ao lado da palavra “FIP”, abre um parênteses e cita o nome de seis investigado,188 ela tenta

188 Op. cit., RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1980 - 1995

187 ELIZARDO, Marcelo. G1 Rio. Manifestação no Centro do Rio tem detidos durante revista da PM. 20 jun.
2014. Disponível em
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/06/manifestacao-no-centro-do-rio-tem-detidos-durante-revista-d
a-pm.html

186 PLATONOW, Vladimir. Agência Brasil. Manifestação no Rio já tem seis detidos pela PM. 20 jun. 2014.
Disponível em
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-06/manifestacao-no-rio-ja-tem-seis-detidos-pela-pm

185 Ibid. Grifos meus.
184 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1980 - 1995
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responsabilizar supostas lideranças da Frente por um ato cometido em um evento público

como se, tal fosse a influência da FIP na coordenação dos protestos, que nada acontecesse

sem seu planejamento ou ciência. As inferências construídas pelos policiais não apenas

ignoram a verificada horizontalização da organização dos eventos e o caráter não mediado da

ação direta, mas desconsideram que os protestos de 2013-2014 foram atos públicos que

reuniram dezenas de milhares de pessoas, e que se tornaram conhecidos justamente pela

multiplicidade de demandas pautadas e grupos participantes.

O juiz Flávio Itabaiana defere todos os requerimentos policiais e expede os mandados

de prisão temporária pelo período de cinco dias em 10 de julho, quinta-feira. Eles são

cumpridos pela Polícia Civil em uma ação coordenada dois dias depois: em 12 de julho de

2014, sábado, véspera da final da Copa. Dezessete pessoas são presas e enviadas à Polinter.

Uma delas é Camila Jourdan, que narra o evento:
Você sabe o tempo todo que pode acontecer, mas não acredita quando ocorre. Um
belo dia os agentes armados do Estado invadem a sua casa. Eram seis horas da
manhã e minha porta foi derrubada pela Polícia Civil, pela CORE189, dois homens e
uma mulher fortemente armados. Eu estava dormindo, sem roupa. Meu companheiro
tentou segurar a porta do quarto para que eu me vestisse. Ele foi algemado. [...]
Finalmente vestida, minha prisão é declarada. Meus gatos fogem, eles podem fugir.
Eles queriam meu celular, eu só fazia questão dos gatos. Não entendi direito que já
tinha perdido ambos. Me mostraram o mandado de prisão temporária, mas eu ainda
não tinha entendido como aquilo podia ser. Eles não tinham nada contra mim. [...]
Disseram que eu podia ser perigosa e por isso permaneciam me apontando armas.
[...] Era preciso fechar a porta da minha casa, mas ela havia sido derrubada. [...]
nesse momento, a policial abre a porta do meu escritório e começa a revista… “Liga
pra DP e pede outro mandado, pede apreensão.” Encontraram algo, gasolina. Tomam
gosto pela coisa, tudo começa a ser revirado. Não posso mais simplesmente sair, não
posso dizer que eles não tem permissão para mexer nas minhas coisas, não tenho
mais coisas minhas. Algo é encontrado. Eles comemoram: “é uma bomba!” “Esta
bomba é sua?” “Você que está dizendo que é uma bomba.” “É sua?” Silêncio. Não
importa mais. “Vamos levar os escudos?” “Não, isso é muito pesado, e eles têm
direito a se defender.” Ufa, ainda temos direitos, incrível. A policial ainda vai para o
meu quarto, mas já estava bom. “Chega, não tem nada aqui”. Eles tinham o
suficiente para tentar me encarcerar por cinco anos e eu nem sabia disso. Seguimos
para a cidade da polícia. Toda a operação não durou nem trinta minutos e
desconstruiu minha vida inteira, eu nunca mais seria a mesma.190

Chegando na carceragem da Polinter, Camila é colocada em uma cela solitária, toda

branca e com cerca de três metros por dois, junto com outras duas ativistas presas pelo mesmo

processo. Inicialmente, não puderam entrar em contato com os advogados, para evitar que

avisassem outras pessoas que seriam presas naquela operação.
A impressão é de estar sendo enterrado vivo: a porta não tem grades, apenas uma
pequena janelinha que dá para o exterior, o que se vê é uma pequena fresta distante.
Mas você pode ser visto lá dentro, facilmente, por qualquer pessoa que passe no
corredor. Há apenas uma fossa no chão para as necessidades. Ela é estrategicamente
localizada em frente à janelinha na porta que dá para o corredor, a uma distância que

190 JOURDAN, Camila. 2013: memórias e resistências. Editora Circuito, 2018, p. 29-30.
189 Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), unidade de elite da Polícia Civil.
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não é possível para quem usa a fossa saber se é ou não observado enquanto faz suas
necessidades, dando a impressão de se estar o tempo todo exposto naquela posição.
[...] Acima da fossa havia um cano pelo qual descia água, ou melhor, deveria descer
se você solicitasse ao carcereiro. Seria a única água disponível para beber, tomar
banho e dar descarga. Em breve eu descobriria que, acionada a descarga, a cela
inteira era alagada, de maneira que era melhor conviver com o cheiro de suas
próprias fezes do que solicitar ao carcereiro para se livrar delas com a água que
descia do teto.191

No dia seguinte, depois de passarem a noite na cela minúscula, em uma carceragem

sem carcereiras mulheres, os presos são transferidos para Bangu – o Complexo Penitenciário

de Gericinó.

Chegando ao presídio, depois de uma viagem em uma viatura lotada, que corria

propositalmente para causar enjôo, os homens são levados para uma ala reservada de Bangu

10, triagem masculina do complexo prisional, enquanto as presas mulheres são segregadas em

um anexo de Bangu 8. De acordo com o relato de uma das ativistas, entrevistada por

Monteiro, uma carcereira relatou que aquele anexo havia sido construído especificamente

para abrigar presas políticas e que, antes delas, a cela teria sido habitada apenas por um grupo

de mulheres grevistas.192

Na primeira noite, as mulheres dormem com as blusas cobrindo o rosto, como que

mascaradas. Não é da perseguição policial que se protegem, mas do frio e dos mosquitos. O

presídio não permite que as presas ingressem com seus casacos, e a relutância da

administração em fornecer cobertores fortalece a percepção de que a condição climática

adversa, em uma cela também úmida e suja, é usada como forma de punição. O fato das oito

ativistas terem recebido apenas três cobertores, compartilhados entre o grupo, denotava um

tratamento preferencial em relação às outras detentas. Castigo pior que o frio e os insetos, no

entanto, é infligida na sala ao lado, o castigo: o som de todas as noites que o grupo de ativistas

passa em Bangu é marcado pelos gritos de outras presas sendo torturadas. Apesar das ordens

das carcereiras para que as detentas não-isoladas não realizassem contato com as presas do

anexo,193 muitas delas conseguem se comunicar com as ativistas. Escondidas, passam bilhetes

pedindo ajuda e denunciando as torturas que sofriam, talvez pressentindo que o grupo de

manifestantes se libertaria de Bangu mais cedo. Além disso, a interação também vinha na

forma de solidariedade: correndo risco de punição pelas carcereiras, as demais detentas

contatavam as presas do anexo para perguntar se elas precisavam de alguma ajuda, de

dinheiro, de informação…194

194 Op. cit. MONTEIRO, 2018, p. 330.
193 Op. cit. MONTEIRO, 2018, p. 329-330
192 Op. cit. MONTEIRO, 2018, p. 327.
191 Ibid, p. 31-32.
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Naquele primeiro dia que os investigados passaram em Bangu, o protesto na praça

Saens Peña denunciou as prisões da véspera e a criminalização dos ativistas. Além da

denúncia às remoções forçadas causadas pelas obras da Copa, e da violência policial que

gerou o desaparecimento de Amarildo e a prisão de Rafael Braga, os manifestantes também

pediam “liberdade para os 23”.195 O encarceramento dos ativistas também foi condenado por

organizações de direitos humanos. A Justiça Global denunciou a medida como uma tentativa

de “neutralizar, reprimir e amedrontar aqueles e aquelas que têm feito da presença na rua uma

das suas formas de expressão e luta por justiça social”196, enquanto a Rede de Comunidades e

Movimentos Contra a Violência aponta para o intuito de “intimidar e amedrontar as pessoas

dispostas a participar dos protestos que estão sendo convocados para amanhã, durante a final

da Copa do Mundo, no Maracanã”197.

No dia seguinte, a Polícia Civil representa pela prorrogação da prisão

temporária dos dezenove ativistas, com anuência do MPRJ. Em 15 de julho, uma nova

manifestação – dessa vez em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – demanda

liberdade aos ativistas criminalizados.198 A 7ª Câmara Criminal do TJRJ defere pedidos de

habeas corpus em favor de doze presos e, em 16 de julho, o juiz Flávio Itabaiana prorroga a

prisão temporária dos cinco investigados não contemplados pelo remédio constitucional.199

O dia seguinte é 18 de julho de 2014, sexta-feira. O TJRJ concede habeas aos cinco

ativistas que continuavam encarcerados em Bangu. No final da tarde, a delegada Renata

Araújo dos Santos envia ao Ministério Público o inquérito policial finalizado – documento

com mais de duas mil páginas – pedindo a denúncia e prisão preventiva de 26

manifestantes.200 No mesmo dia, o MPRJ oferece denúncia contra os ativistas. Cinco dos

investigados cuja prisão fora pedida pela Polícia Civil, no entanto, não são denunciados, e

dois novos nomes são acrescentados ao pedido – chegamos, assim, aos 23. Às 19h do mesmo

dia, a 27ª Vara recebe a exordial acusatória e ordena a prisão preventiva de todos os

200 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013. p. 1845-1961
199 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013. p. 1710-1721

198 ABDALA. Vitor. Agência Brasil. Manifestantes protestam contra detenção de ativistas presos na Operação
Firewall. 15 jul. 2014. Disponível em
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/manifestantes-protestam-contra-detencao-de-ativistas-da-
operacao-firewall

197 REDE DE COMUNIDADES E MOVIMENTOS CONTRA A VIOLÊNCIA. Facebook: publicação de texto
no Facebook. 12 jul. 2014. Disponível em
https://m.facebook.com/redecontraviolenciarj/photos/a.451493084893296.104818.443075235735081/75043730
4998871/?type=1&fref=nf

196 JUSTIÇA GLOBAL. Estado realiza prisões para reprimir população no Rio, na véspera da final da
Copa. 2014b. Disponível em
https://www.global.org.br/blog/estado-realiza-prisoes-para-reprimir-populacao-no-rio-na-vespera-da-final-da-cop
a/

195 Op. cit. JUSTIÇA GLOBAL, 2014a.
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denunciados. Para o juiz Flávio Itabaiana, haveria necessidade de garantir a ordem pública,

colocada em risco em razão da “periculosidade dos acusados”, que “em liberdade, certamente

encontrarão os mesmos estímulos para a prática de atos [de violência]”.201 Dentre os cinco

pacientes do último habeas corpus concedido, dois não são denunciados pelo Parquet e são

libertados; os outros três, no entanto, nem chegam a sair de Bangu. Ainda, dois dentre os

denunciados já se encontravam presos preventivamente, mas por outro processo: trata-se da

dupla de manifestantes que respondia por homicídio em razão da morte do cinegrafista

Santiago Andrade, incluídos de última hora pelo Ministério Público.

Os advogados de defesa tomam conhecimento do conteúdo da decisão prolatada por

Flávio Itabaiana através do jornal O Globo, que imediatamente publica a íntegra do veredito,

e enfrentam severas dificuldades para conseguir acesso aos autos completos do inquérito.202

Visto que as prisões preventivas foram decretadas após o final do expediente de sexta-feira, a

defesa ingressa com HC no juízo de plantão do TJRJ durante o final de semana; o

desembargador, entendendo pela inexistência de excepcionalidade que motivasse decisão

plantonista, indefere o pleito. Na segunda-feira, 20 de julho, novo pedido de habeas corpus

foi impetrado no juízo natural, a 7ª Câmara Criminal do TJRJ, argumentando pela ausência de

individualização da conduta dos acusados e inexistência de fundamentação na decisão que

decreta a preventiva. O pedido é deferido pela 7ª Câmara Criminal do TJRJ em 12 de agosto.

A concessão de liberdade aos ativistas fica condicionada ao cumprimento de medidas

cautelares, dentre as quais a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e a

proibição de frequentar manifestações ou protestos.203

Em novembro de 2014, a Polícia Civil traz aos autos fotografias registrando a

participação de três dos réus – um deles, Igor Mendes – em um evento público na Cinelândia,

em memória da ocupação da Câmara dos Vereadores realizada no ano anterior.204 Para a

polícia e o MP, um ato de protesto; para a defesa, um evento cultural com feijoada e

atividades recreativas para crianças.205 O juiz Itabaiana decreta as prisões preventivas. Em 03

de dezembro, Mendes é enviado para o Complexo Penitenciário de Gericinó.206

A galeria constituía em 14 celas individuais, muito altas e estreitas. A cela – ou
“cubículo” – é a unidade básica da cadeia. No seu interior, havia um pequeno
corredor, no fundo do qual ficava a comarca e o no canto o boi, separado do restante

206 Op. cit., RIO DE JANEIRO, 2013, p. 4919
205 Op. cit., RIO DE JANEIRO, 2013, p. 4590.
204 Op. cit., RIO DE JANEIRO, 2013, p. 4423
203 Op. cit., RIO DE JANEIRO, 2013, p. 4224-4245
202 Op. cit., RIO DE JANEIRO, 2013, p. 2528

201 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013. p. 2038-2040; VETTORAZZO, Lucas. Folha de S. Paulo. No Rio,
inquérito levou 2h para virar processo. s/d. Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/176839-no-rio-inquerito-levou-2h-para-virar-processo.shtml
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do cubículo por uma parede de cerca de 1,5 metro. O boi, além do buraco no chão e
um cano usado como chuveiro, tinha um pequeno tanque, propositalmente entupido
pelos presos para armazenar água. Isso era necessário porque os guardas só abriam o
registro duas ou três vezes por dia, por dez minutos cada vez. De dois em dois dias,
esse tanque devia ser esvaziado, pois do contrário ficava completamente infestado
com larvas de mosquito (mosquitos que, aliás, eram um dos maiores inimigos dos
presos naquele inferno). [...] Não havia, por parte da direção, qualquer preocupação
com a limpeza das celas. [...] apenas uma vez peguei em uma vassoura e, para varrer o
chão, tinha que recorrer a uma camisa velha. Obviamente também não tínhamos
acesso a desinfetante, água sanitária ou qualquer produto de limpeza, e mesmo a
posse de um balde nos era negada. [...] Também não tínhamos acesso a espelho ou
barbeador e cheguei a ficar várias semanas sem ver o meu rosto. Quando, finalmente,
pude me ver, no banheiro do Tribunal, assustei-me diante da figura magra e
maltratada refletida no espelho.207

Estavam no Complexo Penitenciário, ainda, os dois ativistas presos preventivamente

em função do processo pelo homicídio de Santiago Andrade, que também integravam o grupo

dos 23. Quando Mendes é transferido para a mesma cadeia que eles, é informado pelo diretor

do estabelecimento prisional que havia “ordens superiores” para que os três não fossem

encarcerados nas mesmas galerias. Em uma dinâmica oposta ao tratamento que a

administração de Bangu confere àqueles que se associam criminalmente em facções

vinculadas ao tráfico de drogas, os ativistas acusados de associação criminosa deveriam ser

mantidos separados. Até então, todos os demais presos por conta do processo dos 23 haviam

sido mantidos em galerias ou anexos isolados da população carcerária dita “comum”. Como

nas únicas duas galerias especiais do presídio já residiam os outros dois acusados, Igor é o

único dos manifestantes a cumprir pena no “coletivo”.208

3.3 Instrução e julgamento

A primeira audiência é marcada para o dia 16 de dezembro de 2014.209 Dentre os réus

presentes, três são transportados pelo Serviço de Operações Especiais – Grupamento de

Serviço de Escola desde Bangu.
Os caminhões em que éramos transportados, sobretudo os mais antigos, eram
verdadeiros cofres blindados, fechados por chapas de ferro por todos os lados, nos
quais não entrava nem uma rajada de vento ou raio de sol. Para que não morrêssemos
sufocados, havia alguns buracos pequeninos no chão e nas laterais, e um sistema de
ventilação interno. Ocorria frequentemente de sermos trancados naqueles caminhões,
em dias escaldantes de verão, nos quais a sensação térmica chegava a atingir os 50º,
com a ventilação desligada. Várias vezes cheguei ao Fórum desidratado,
semidesmaiado, com a camisa encharcada de suor. [...] Os espancamentos também
eram frequentes, sobretudo no retorno ao presídio, para que fosse mais difícil sua
denúncia. Eram tapas na cara, socos, chutes, normalmente porque os presos
conversavam na hora da revista ou teriam olhado para o rosto dos agentes. Não havia
pecado maior do que este.210

210 Op. cit. MENDES, 2017. p. 164.
209 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 4936-4938.
208 Op. cit. MENDES, 2017. p. 109-110.
207 MENDES, Igor. A pequena prisão. São Paulo: N-1, 2017, p. 78-79.
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Quando os três presos entram na sala de audiência, os demais réus levantam um dos braços

com os punhos cerrados. Jourdan relembra o que teria sido a primeira manifestação de Flávio

Itabaiana: “Aqui quem manda sou eu, aqui não tem punhos cerrados não, aqui não é a rua”.211

A ata informa: “Pelo MM Dr. Juiz, [...] [os réus] foram advertidos de que não poderiam mais

se comportar daquela forma”.212 O gesto dos manifestantes, no entanto, se repetiria nas

próximas audiências, sempre no momento da entrada dos companheiros algemados. Na

audiência seguinte, em janeiro, o magistrado remeteu pedido ao Ministério Público para que

investigassem o cometimento de crime de desacato em razão dos punhos erguidos e do grito

de “Não passarão!”, entendido como um desrespeito ao Judiciário.213

Igor fazia o mesmo gesto sempre que adentrava o tribunal, apesar dos esforços por

parte dos policiais da escolta em impedi-lo. No início, as algemas passaram a ser colocadas

com força excessiva e com as mãos colocadas para trás; diante da persistência do gesto

político, os agentes de segurança passaram a segurar seus braços no momento da entrada,

pressionando os dentes das algemas nos punhos.214 No dia do seu interrogatório, momento em

que denunciou a ocorrência sistemática de atos de tortura no presídio onde estava segregado e

as violências infligidas pelos agentes penitenciários aos réus presos no momento do transporte

para o tribunal, voltou a levantar o punho cerrado; o público lá presente corresponde ao seu

gesto. O magistrado aciona o Ministério Público para investigar o suposto desacato e ordena o

esvaziamento do setor do plenário reservado à plateia.215

Ao longo da instrução, foram realizadas dezenas de audiências e ouvidas mais de uma

centena de testemunhas de acusação e defesa. Todas as audiências foram acompanhadas por

uma equipe da Rede Globo, que realizava filmagens no intervalo dos depoimentos, apesar de

pedidos em contrário formulados pelos advogados de parte dos réus.216 Repórteres de mídias

alternativas não obtiveram autorização para captar imagens dentro da sala de audiências.217

Os autos do processo não trazem a transcrição dos depoimentos, que foram gravados

em formato audiovisual em CDs/DVDs não acessados no âmbito desta pesquisa. No entanto,

a partir das alegações finais defensivas e ministerial, é possível extrair os principais elementos

de cada declaração.

217 Op. cit. JOURDAN, 2018. p 59.
216 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 5527.
215 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 5849; 5884.
214 Op. cit. MENDES, 2017. p. 160.
213 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 5122; 5185.
212 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 4937.
211 Op. cit. JOURDAN, 2018. p. 59.
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Os principais depoimentos foram os de Renata Araújo dos Santos, delegada

responsável pelo caso, e Felipe Braz, que foram marcadamente semelhantes. A narrativa

apresentada pela policial é fundamentalmente baseada nas informações trazidas por Braz, e

complementada pelo depoimento do Policial Militar infiltrado. Inicialmente, ela apresenta o

que seria a estrutura da FIP, com base na divisão entre plenárias abertas e reuniões fechadas

de uma comissão que planejaria atos de vandalismo. Então, passa a identificar dentre os réus

quais integrariam a comissão de organização, e quais participariam das ações pautadas pelo

uso da tática black bloc. A partir disso, ela faz uma livre interpretação de diálogos entre os

acusados, interceptados pela Polícia Civil. Embora em nenhum momento seja feita referência

a materiais ilícitos nas conversas captadas, a indicação de que alguns dos réus buscavam

esquivar-se da revista realizada pelos policiais é tido como confirmação de que eles estariam

carregando morteiros e molotovs. Toda a interpretação da delegada sobre os elementos

narrados pela testemunha é pautada em uma presunção de legitimidade e justiça da atuação da

polícia, e qualquer desconfiança em relação às forças de segurança é vista como indício de

cometimento de delito. Para ela, a promoção da violência não se resumia aos atos, mas

começava no Facebook, onde seriam feitas postagens que “justificavam” o confronto com a

polícia. Antes do fim do seu depoimento, o plenário foi esvaziado por determinação do juiz,

em razão das risadas da plateia.218

O depoimento de Felipe Braz vai na mesma direção da narrativa da delegada. Ele

afirma que parte das informações trazidas adviriam de sua experiência empírica na FIP,

enquanto outra parte resultaria dos relatos de uma manifestante a quem ele se refere como

ex-namorada. Trata-se da jovem que ele é acusado de ter assediado, e que motivou o

“escracho” feminista que causou sua ruptura com a Frente e o grupo de amigos e conhecidos.

Em seu depoimento judicial, a ativista nega que seja ela a fonte daquelas informações. Muitas

das informações trazidas por Braz apenas indicam que determinadas pessoas participavam

recorrentemente dos protestos, e tinham algum nível de contato com alguns dos supostos

“líderes” da FIP. Ao final do seu depoimento, ele se defende afirmando que, apesar da longa

participação na FIP e na “comissão fechada”, nunca se envolveu com qualquer ato de

vandalismo, e que percebeu tardiamente o suposto intuito violento do grupo.

Em suas alegações finais, o Parquet pede a condenação de dezoito réus não apenas

pelo crime de associação criminosa pelo qual foram denunciados, mas também por corrupção

218 SOUZA, Gisele. Conjur. Em audiência, advogados de ativistas reclamam de violações às prerrogativas. 16
dez. 2014. Disponível em
https://www.conjur.com.br/2014-dez-16/advogados-ativistas-reclamam-violacoes-prerrogativas
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de menores, considerando o envolvimento de adolescentes nas manifestações. Por falta de

provas, é pedida a absolvição de cinco dos acusados, dentre os quais os dois manifestantes

paralelamente acusados de homicídio em razão do acidente que vitimou Santiago Andrade.219

O juiz Flávio Itabaiana, no entanto, condena todos os réus. A dosimetria da pena de

associação criminosa é a mesma para todos os 23: a pena-base é fixada no máximo legal em

razão da “personalidade distorcida”, conduta social reprovável, circunstâncias, consequências

e motivos do crime. A pena é elevada pela metade por considerar que houve emprego de arma

de fogo e participação de adolescente. Ainda, o juiz considera ter havido concurso material

entre associação criminosa e corrupção de menores, o que o leva a estabelecer penas de cinco

anos e dez meses para três dos réus, e de sete anos para os demais vinte, todas a serem

cumpridas em regime inicialmente fechado.

No momento da escrita deste texto, o processo está tramitando no TJRJ em sede de

apelação. Todos os réus e rés aguardam decisão em liberdade.

219 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 6048-6053



65

4. TÁTICAS E ENQUADRAMENTOS REPRESSIVOS

A partir da descrição realizada no capítulo anterior, buscamos identificar táticas e

enquadramentos voltados para a repressão mobilizadas e produzidos pelos atores

institucionais ao longo do processo criminal do caso dos 23.

4.1 Táticas

4.1.1 Incapacitação estratégica

Ao analisar o caso dos 23, percebe-se uma diferença importante com relação ao fluxo

usual de processos de criminalização de manifestantes no contexto de 2013 a 2014. Ao invés

do inquérito policial ser um desdobramento de detenções realizadas pela Polícia Militar no

momento dos protestos, como era frequente no período, é uma investigação da Polícia Civil

que inicia o inquérito e prisões temporárias realizadas na véspera de um protesto que marcam

o começo do processo criminal. Diferentemente das detenções arbitrárias, nas quais a

percepção policial dá conta de uma “dissolução do indivíduo em meio à massa”,220 as Rondas

Virtuais executadas por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e a

prisão dos 23 são operações que singularizam manifestantes específicos.

Essas formas de ação repressivas caracterizadas pela tentativa de identificar indivíduos

especialmente perigosos dentre um conjunto de participantes de mobilizações sociais podem

ser associadas com o modelo de policiamento baseado na incapacitação estratégica.221 De

acordo com Gillham e Noakes o modelo de incapacitação estratégica seria caracterizado pela

ênfase na prevenção do delito e pela atenção seletiva nos indivíduos considerados mais

perigosos, sendo que a definição de quem é ou não perigoso é contingente, e apenas relevante

durante ou na iminência de eventos de protesto. Para essa abordagem, o encarceramento

representa uma maneira de impedir as ações indesejadas no contexto dos protestos antes que

eles ocorram, e a vigilância sobre os manifestantes exerce um papel fundamental para permitir

a identificação daqueles que representariam maior risco.222

A prisão temporária dos manifestantes acusados no caso dos 23, deferida junto com o

recebimento da denúncia por associação criminosa, é cumprida pela Polícia Civil dois dias

depois, na véspera da final da Copa do Mundo de 2014. Para o dia da final, estava planejado

um protesto que começaria na praça Afonso Pena, seguiria para a praça Saens Peña e, então,

se dirigia ao Estádio Maracanã, local da partida de futebol. Conforme exposto em capítulo

222 Op. cit. NOAKES, GILLHAM, 2006, 111-113.
221 Op. cit. NOAKES, GILLHAM, 2006.; GILLHAM, EDWARDS, NOAKES, 2013.
220 Op. cit. ALMEIDA, MONTEIRO, SMIDERLE, 2020, p. 10.
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anterior, o trajeto pretendido nunca foi realizado, e a manifestação encerrou-se na Saens Peña

após uma repressão intensa das forças policiais, que utilizaram a tática de envelopamento para

manter manifestantes e profissionais da imprensa cercados por cerca de duas a quatro horas. O

cerco da praça e impedimento do trajeto até o Maracanã, garantido através do uso extensivo

de bombas de gás e efeito moral, aliado às barreiras policiais montadas ao redor do estádio,

apontam para o estabelecimento de uma zona de não-protesto (no-protest zone). O esquema

de segurança montado ao redor do estádio contou com um efetivo de mais de 25 mil agentes

de forças de segurança, entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal,

Corpo de Bombeiros e Forças Armadas, além de agentes de inteligência. Foi a “maior

operação de segurança da história da cidade”, implementada, de acordo com o governo, em

razão das preocupações com brigas entre torcedores e atos de terrorismo.223 Trata-se de tática

característica do modelo de incapacitação estratégica baseada na restrição do acesso dos

manifestantes “a grandes áreas do espaço público adjacentes ao local do evento principal ou

em espaços simbólicos onde protestos de ação direta poderiam chamar considerável atenção

ou causar perturbação significativa”.224

Da mesma maneira, a decretação da prisão preventiva dos 23, realizada

estrategicamente na véspera da final da Copa, revela-se uma tentativa de neutralizar um grupo

de manifestantes entendido como especialmente perigoso ou propenso a ações disruptivas e,

assim, enfraquecer o evento de protesto. Nesse sentido, uma das principais justificativas

apresentadas no requerimento policial pela prisão foi justamente a intenção de evitar que fosse

realizado um “protesto violento” no dia da final da Copa.225 Por fim, também fica explícito o

objetivo de incapacitação no momento em que a prisão preventiva dos acusados é substituída

por medidas cautelares, quando a Sétima Câmera Criminal do TJRJ impõe dentre as medidas

a “proibição de frequentar manifestações ou protestos”.226

Percebe-se, portanto, o emprego de um conjunto de táticas condizente com o modelo

de policiamento da incapacitação estratégica, conforme descrito por Gillham e Noakes. De

acordo com os autores,
A polícia também procura rearranjar e incapacitar os manifestantes por tanto tempo
quanto possível sem incorrer nos custos associados à punição dos infratores. Por
rearranjo nos referimos à criação de obstáculos à participação em manifestações. Isto
pode ser feito através da prisão dos manifestantes ou pelo uso de barreiras físicas para
controlar as ações dos manifestantes. Assim, por exemplo, grandes zonas de

226 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 4449.
225 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1882.
224 Op. cit. NOAKES, GILLHAM, 2006, p. 108-109.

223 A TARDE. Para final, polícia monta esquema recorde de 25 mil agentes. 13 jul. 2013. Disponível em
https://web.archive.org/web/20140714221053/http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/para-final-policia-monta-es
quema-recorde-de-25-mil-agentes-1605501
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não-protesto demarcadas por cercas, barreiras móveis e policiais com trajes e
equipamentos anti-motim (riot gear) realizam o trabalho de rearranjo dos
manifestantes. A incapacidade também é alcançada quando a força é usada para
neutralizar temporariamente os manifestantes ou impossibilitar a sua participação em
manifestações. O exemplo mais óbvio de incapacitação ocorre quando a polícia usa
armas menos letais contra manifestantes.227

Os autores também apontam para o papel chave do “trabalho de informação”

(information work) na repressão pautada na incapacitação estratégica. Protestos que agregam

atores não-familiares para a polícia e que empregam táticas inovadoras e desconhecidas,

entendidos como protestos transgressivos,228 geram um alto grau de incerteza para os agentes

responsáveis pelo policiamento do protesto. Com o objetivo de reduzir essa margem de

incerteza, ocorre um investimento grande em coleta de dados e emprego de táticas de

vigilância.229 É através do emprego dessas táticas que a polícia realiza a avaliação de riscos e

identifica os indivíduos e grupos que serão futuramente sujeitos às táticas de incapacitação.230

Aqui, entendemos a vigilância como uma forma de repressão coercitiva baseada na coleta de

informações com os objetivos de possibilitar a identificação de pessoas que devam ser objeto

de controle repressivo, e de bloquear a organização social da ação coletiva.231

Diferentes táticas de repressão baseadas na vigilância são mobilizadas no decorrer do

caso dos 23. Em um primeiro momento, tem destaque o monitoramento de redes sociais

realizado através das “rondas virtuais” que, no caso em análise, buscavam especificamente

identificar “perfis de usuários que, em determinados níveis integram ou fomentam as

atividades atreladas às condutas dos vândalos que atuam nas manifestações”.232 Além dos

textos e fotos diretamente relacionadas aos protestos, os policiais também analisaram outras

informações disponíveis nos perfis públicos dos investigados, como registros de momentos de

confraternização, lista de “amigos”, “curtidas” e comentários em fotos. A utilização desses

registros, feitos por indivíduos que não estão em relação de cooperação com as forças

policiais, para avançar um processo de criminalização indica a utilização de mecanismo de

apropriação de conteúdo233 como parte das táticas policiais de vigilância.

Além das rondas virtuais, que se limitavam às postagens públicas dos usuários, os

agentes policiais tentam realizar interceptação telemática de contas de email e redes sociais

233 Op. cit. FERNANDES, 2020, p. 256.
232 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 6.

231 OLIVER, Pamela. Repression and Crime Control: Why Social Movement Scholars Should Pay Attention to
Mass Incarceration as a Form of Repression. Mobilization: An International Quarterly, v. 13, n. 1, p. 1-24,
2008.

230 Op. cit. NOAKES, GILLHAM, 2006, 113.
229 Op. cit. NOAKES, GILLHAM, 2006, 103-105.
228 Op. cit. TILLY, 2000.
227 Op. cit. NOAKES, GILLHAM, 2006, p. 113.
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dos investigados, sem sucesso. Em outros momentos, depoentes são constrangidos pelos

policiais da DRCI a informar seu login e senha de rede social, ou a franquear acesso ao seu

celular e conta do Facebook. Posteriormente, a polícia obtém autorização judicial para

interceptar mais de 40 linhas telefônicas supostamente pertencentes a pessoas envolvidas na

organização dos eventos de protesto e, em pelo menos uma ocasião, a casa de um dos

investigados é vigiada por agente policial que, através de fotografias, registra a movimentação

do indivíduo e das pessoas com quem ele se encontrava. Percebe-se, portanto, que a vigilância

ocorre tanto através de táticas que fazem uso de Tecnologias da Informação e Comunicação

(TICs), como durante a “ronda virtual” e as interceptações, quanto através de táticas

“analógicas” e tradicionais, como no caso da vigilância in loco e do acesso a perfis em redes

sociais através do constrangimento de testemunhas.

Em reação à adoção dessas táticas, são verificadas alterações na forma de utilização

das redes sociais por parte dos movimentos sociais. No momento em que as investigações se

iniciam, no final de 2013, a maior parte dos investigados tinha perfis públicos no Facebook,

possibilitando que os policiais acessassem uma quantidade muito grande de publicações de

texto e imagem, além de informações sobre redes de contato e amizade. Não havia, no geral,

uma preocupação com segurança virtual por parte dos movimentos: no início dos protestos de

junho, páginas como o Fórum de Lutas publicavam as atas das plenárias e reuniões, incluindo

nomes dos participantes e atribuições distribuídas a cada um, em sua página do Facebook;

apesar do uso disseminado de máscaras, as fotografias de eventos de protestos frequentemente

mostravam com nitidez o rosto dos participantes, etc. A partir do início de 2014, a tendência

dos perfis abertos em redes sociais se altera. No período que coincide com a morte acidental

do cinegrafista Santiago Andrade, e com a subsequente prisão e investigação por homicídio

de dois manifestantes, a própria polícia percebe uma mudança de comportamento dos atores

que transitavam em grupos envolvidos com a organização das manifestações. De acordo com

relatório de investigação da DRCI datado de 11 de março de 2014,
E, considerando o fato de que todos [os ativistas], após a morte do cinegrafista da
Bandeirantes, bloquearam seus perfis para pessoas de fora do seu CÍRCULO DE
CONFIANÇA, tendo abandonado as postagens públicas na rede, temos uma
indicação de que tais ARTICULAÇÕES estão acontecendo FORA DA LINHA DO
TEMPO de seus perfis nas Redes Sociais, nos chamados “in Box”, além da utilização
dos grupos privados de bate-papo com os chamados programas de chat (Whats App,
Viber e etc).234

234 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 159. Grifos no original.
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Em 2014, publicações de organizações da sociedade civil como o “Guia de proteção e

segurança para comunicadores e defensores de Direitos Humanos”,235 da Artigo 19 e o “Guia:

Como Filmar a Violência Policial em Protestos”,236 da Artigo 19 e da Witness, buscam

consolidar e disseminar as estratégias que foram aprendidas pelos movimentos nesse

processo. O primeiro guia ensina avaliar riscos e ameaças em contextos de protestos, e orienta

como reagir frente a diversos incidentes de segurança que podem ocorrer; já o segundo,

fazendo referência explícita aos protestos de 2013, ensina a realizar filmagens que sejam mais

efetivas em seu objetivo de denunciar violações cometidas pela polícia, levando em

consideração preocupações de segurança para que a pessoa que está filmando não se

transforme em alvo das forças de segurança, e para que as imagens captadas não exponham os

demais manifestantes.

4.1.2 Ecos de 64

Algumas das táticas mobilizadas pelos atores do sistema de justiça criminal remetem a

repertórios repressivos constituídos durante o período da ditadura empresarial-militar

brasileira. Para além das numerosas permanências autoritárias no direito penal e processual

penal contemporâneo,237 gostaríamos de destacar a mobilização de duas táticas que marcaram

o período dos anos de chumbo e que são, em alguma medida, retomadas e adaptadas no

processo dos 23. Mais do que apontar aplicações idênticas, buscamos identificar as origens

históricas que permitiram que essas táticas se consolidaram a ponto de seguirem se

manifestando em repertórios repressivos contemporâneos. A primeira é a prática de apreensão

de materiais de leitura e objetos associados à afinidades políticas de esquerda. Na ditadura, foi

marcante o confisco de livros considerados “subversivos” e com ligações com o comunismo.

Os agentes da repressão eram instruídos quanto ao tipo de livro a ser apreendido, e

selecionavam materiais específicos entendidos como potencialmente incriminatórios. Nos

processos judiciais, no entanto, verifica-se que o peso dos livros era relativo, ora sendo usados

como fundamentação para a condenação, ora sendo descritos e relatados, sem maior

237 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e processo penal: uma genealogia das ideias
autoritárias no processo penal brasileiro: v. 1. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018.

236ARTIGO 19; WITNESS. Guia: Como Filmar a Violência Policial em Protestos. 2014. Disponível em
https://artigo19.org/2014/07/17/guia-como-filmar-a-violencia-policial-em-potestos/

235ARTIGO 19. Guia de proteção e segurança para comunicadores e defensores de Direitos Humanos. 2014.
Disponível em
  https://artigo19.org/wp-content/uploads/2014/11/guia_de_protecao_e_seguranca_para_comunicadores_e_defens
ores_de_direitos_humanos.pdf
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destaque.238 No processo dos 23, no curso do cumprimento dos mandados de busca e

apreensão que estabeleciam que os policiais deveriam apreender “computadores, tablets,

aparelhos de telefone celular que possuam acesso à internet, hard-disks, pen-drives, bem

como instrumentos utilizados para prática de crimes, tais como coquetéis molotov e

bombas”,239 diferentes tipos de materiais relacionados com afinidades estéticas e políticas com

a esquerda eram levados. A lista inclui uma bandeira preta; treze panos pretos em formato de

colete; uma máscara do Anonymous; uma bandana do Nirvana; uma camiseta de caveira; um

tecido com símbolo do anarquismo; uma jaqueta camuflada; uma touca preta; além de uma

cópia da revista “História Viva” e dos jornais “Nova Democracia” e “Estudantes do povo”. As

apreensões são registradas, mas não são mencionadas na sentença judicial.

A segunda é a tática da infiltração policial, que é aplicada em um dos grupos de

ativistas criminalizados no processo dos 23. Na legislação brasileira, a possibilidade de ativar

agentes infiltrados existe em apenas dois casos: investigações sobre crimes relacionados às

drogas, e sobre organizações criminosas. Em ambos os casos, uma autorização legal deve ser

obtida para a aplicação desta técnica de investigação. Entretanto, o destacamento de tais

agentes para infiltrar-se em movimentos sociais e grupos políticos é uma prática de longa data

que pode ser rastreada até a ditadura militar. No caso dos 23, uma das principais provas

produzidas foi o depoimento de um policial militar infiltrado ilegalmente, denotando a

prevalência de regras informais sobre as exigências oficiais da lei. Maurício Alves da Silva,

PM do Distrito Federal, estava no Rio de Janeiro cedido para a Força Nacional para atuar na

Operação Pacificadora II, responsável pela implementação da UPP do Morro Santo Amaro.

Em 2014, recebeu a obrigação de atuar como “observador” dos protestos contra a Copa,

passando a infiltrar clandestinamente grupos de ativistas e se transformando em uma das

principais testemunhas do caso dos 23.

Embora não houvesse autorização judicial para sua infiltração, nem previsão legal

para utilização desse meio de obtenção de prova em investigações de associação criminosa,

seu testemunho é considerado válido pelo juízo de 1º grau e, apesar de grandes

inconsistências em seus depoimentos, o magistrado aceita sua narrativa como verdadeira e

inquestionável. Ao que tudo indica, a Polícia Civil não estava sequer ciente de que havia um

policial disfarçado entre um grupo que ela estava investigando, tendo a infiltração sido

comandada inteiramente pela Força Nacional. A declaração de Silva é a única prova que

239 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1091-1092.

238 CASTRO, Ana Caroline Silva de. Apreensão de livros tidos como subversivos: o que os processos
judiciais da Ditadura Militar revelam. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola de
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2017.
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atribui a um dos 23 réus – cuja presença constante nas manifestações está associada ao seu

trabalho como advogada de direitos humanos – qualquer papel nos chamados atos de

vandalismo durante as manifestações. Enquanto todos os outros depoimentos apresentados

como prova apenas identificam a presença dessa acusada em locais de protesto, o PM afirma

tê-la ouvido dizer algo – que ele não recorda exatamente – na linha de que “estava na hora de

começar a confusão”, interpretado por ele como um comando para que manifestantes

violentos começassem a jogar pedras no Forte de Copacabana durante uma manifestação.

Entendendo este trecho do depoimento como prova suficiente para condená-la a 7 anos de

prisão, o juiz se refere repetidamente às informações apresentadas pelo agente infiltrado no

raciocínio da sentença condenatória.240

Esta rotinização de aceitar acriticamente as narrativas apresentadas pelos policiais e

oferecer-lhes mais validação institucional e legal ao longo dos julgamentos do caso tem raízes

profundas e arraigadas na prática judicial. O grau de institucionalização pode ser verificado

pela consolidação do precedente de “presunção de veracidade do testemunho policial” – uma

corrupção do princípio de presunção de veracidade dos atos administrativos do Direito

Administrativo – e, no Rio de Janeiro, da posição consolidada do Tribunal de Justiça do

Estado na súmula 70, que afirma claramente que os juízes podem pronunciar condenações

com base apenas no testemunho policial.241

4.1.3 Meios de prova

Um meio de prova comum disponível em todos os tipos de investigação, desde que

certos critérios legais sejam respeitados, são os procedimentos de busca e apreensão. Os

principais requisitos para a autorização desta medida são a emissão de um mandado pelo juiz

encarregado do caso. Entretanto, através da prática rotineira do Judiciário, certas distorções

desta estratégia investigativa também são incorporadas ao repositório de práticas

institucionais disponíveis aos juízes. Desta forma, estabeleceu-se na jurisprudência uma

posição minoritária no sentido de que os mandados não seriam necessários em casos de

tráfico de drogas. A justificativa oferecida por aqueles que aderem a esta interpretação é que,

como o tráfico de drogas é considerado um crime permanente, isto geraria uma condição

análoga à prisão em flagrante, renunciando assim à necessidade de um mandado de busca e

241 RIO DE JANEIRO. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Súmula nº 70. s/d. Disponível em
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/sumulas-70

240 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 8547-8695.
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apreensão para que os agentes da lei entrem no domicílio do suspeito.242 Embora esse

entendimento seja fortemente contestado, a força da repetição fornece um verniz de

legitimidade a uma prática que não só é autoritária, mas vai explicitamente contra as

disposições da lei.

No caso dos 23, essa tática típica do repertório do combate ao tráfico de drogas é

mobilizada pela polícia para, sem um mandado adequado, apreender na casa de um dos réus

objetos que supostamente teriam potencial para fabricação de artefatos explosivos.243

Considerando que a posse de artefato explosivo é considerado crime permanente, o juiz

Flávio Itabaiana considera os objetos apreendidos sem um mandado como provas legítimas,

apoiando-se em decisões anteriores de seis casos – cinco deles referentes a delitos da lei de

drogas – como fundamento jurisprudencial para justificar sua decisão.244

4.2 Enquadrando o enquadramento

A ideia de enquadramento, originalmente concebida por Bateson,245 desenvolvida e

popularizada por Goffman246 e aprofundada e retrabalhada por diversos autores

contemporâneos, explora a noção de que a seleção de determinados elementos em detrimento

de outros ao retratar ou perceber um objeto tem o potencial de alterar drasticamente as

interpretações que serão tecidas sobre ele. Goffman afirma que o que nos permite responder à

questão cotidiana – simples, mas essencial – “O que é que está acontecendo aqui?” são os

quadros ou molduras que formamos no processo do enquadramento.247 Para o autor, quadros

são entendidos como os elementos da organização da experiência que governam os eventos

sociais e nosso envolvimento subjetivo neles. São os termos que possibilitam a elaboração da

definição de uma situação, ou seja, o processo de interpretação da realidade que a transforma

em realidade social.248

Enquanto Goffman trabalha a ideia de enquadramentos para examinar as experiências

cotidianas que organizam as experiências dos sujeitos no mundo,249 outros autores

249 MENDONÇA, Ricardo Fabrino; SIMÕES, Paula Guimarães. Enquadramento: diferentes operacionalizações
analíticas de um conceito. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 27, p. 187-201, 2012.

248 Op. cit. GOFFMAN, 1974, p. 10-11.
247 Op. cit. GOFFMAN, 1974, p. 9.

246 GOFFMAN, Ervin. Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press.
1974

245 BATESON, Gregory. Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry,
Evolution, and Epistemology. Chicago: The University of Chicago Press, 1972.

244 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 8569-8580.
243 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1660-1661.

242 Ver, por exemplo, apelação do caso 0006267-60.2014.8.19.0044, Sétima Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, um dos casos referenciados na sentença do caso dos 23.
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desenvolveram novos desdobramentos e aplicações do conceito com foco no estudo de

movimentos sociais. Benford e Snow, por exemplo, nos apresentam a ideia de quadros ou

molduras interpretativas da ação coletiva, essenciais para analisar o enquadramento realizado

pelos atores contestatórios. Essas molduras seriam os “conjuntos de crenças e significados

orientados à ação que inspiram e legitimam as atividades e campanhas de uma organização do

movimento social”,250 que teriam como objetivo “mobilizar potenciais aderentes e integrantes,

obter apoio dos transeuntes e desmobilizar os antagonistas”.251

Para examinar os enquadramentos realizados pelos agentes da repressão na produção

da condenação criminal no processo dos 23, iremos nos apoiar também nas contribuições de

Judith Butler sobre o termo. Fora do campo dos estudos de movimentos sociais, mas voltada

para o exame da violência estatal, a autora investiga a implicação do enquadramento para a

capacidade de apreensão da vida alheia como suscetível de ser perdida ou lesada, isto é, para a

diferenciação entre as vidas passíveis ou não passíveis de luto.252 Em sua obra “Quadros de

Guerra”, explora os “modos culturais de regular as disposições afetivas e éticas por meio de

um enquadramento seletivo e diferenciado da violência”,253 apontando a natureza

politicamente saturada dessas molduras, em si mesmas operações de poder.254 Butler afirma

que, para além da organização da experiência, enquadramentos geram ontologias específicas

do sujeito, apontando que
Os sujeitos são constituídos mediante normas que, quando repetidas, produzem e
deslocam os termos por meio dos quais os sujeitos são reconhecidos. Essas condições
normativas para a produção do sujeito produzem uma ontologia historicamente
contingente, de modo que nossa própria capacidade de discernir e nomear o “ser”do
sujeito depende de normas que facilitem esse reconhecimento.255

A autora chama atenção para a atuação do Estado no controle da percepção e da

interpretação, onde as possibilidades de representação são condicionadas pela autorização

estatal. Através do enquadramento, são construídos os campos de representabilidade que, a

despeito dos elementos que ostentam, são constituídos fundamentalmente por seus elementos

ocultos. Esse processo faz parte de uma operação de poder silenciosa, que tanto mostra quanto

esconde, mas o faz sem qualquer sinal visível da operação. Trata-se, portanto, de uma

operação de poder ela mesma excluída dos limites da representabilidade, o que tem como

resultado a percepção do espectador de estar em uma relação “imediata (e incontestável) com

255 Op. cit. BUTLER, 2020, p. 17.
254 Op. cit. BUTLER, 2020, p. 14.
253 Op. cit. BUTLER, 2020, p. 13.
252 BUTLER, Judith. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? Civilização Brasileira, 2020.
251 Op. cit. SNOW; BENFORD, 1988, p. 198.
250 Op. cit. BENFORD; SNOW, 2000
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a realidade.”256 Isso não significa, no entanto, que essa operação não possa ser tornada visível

– é esse processo de identificação e exposição que a autora denomina o enquadramento do

enquadramento.257

Neste tópico, é para esse esforço que pretendemos contribuir. Através de uma análise

das narrativas oficiais apresentadas nos autos, buscamos apontar alguns dos elementos –

destacados e omitidos – que constituem a moldura interpretativa adotada pelos agentes do

Estado no curso da produção da condenação criminal por associação criminosa no caso dos 23

presos da Copa. Identificamos que o tema da violência imputada aos acusados – que se

desdobra tanto na suposta prática de atos violentos, quanto na suposta existência de sujeitos

violentos – está no centro desse quadro, agindo como uma chave fundamental para produzir a

condenação e legitimar a persecução criminal contra os manifestantes. Para além de investigar

de que maneira os agentes institucionais estão definindo uma situação e organizando sua

experiência em relação a ela, nos interessa identificar de que maneira esse processo de

interpretação e enquadramento é operacionalizado para fins repressivos, especificamente para

a produção da condenação criminal. Nesse sentido, ainda que certamente haja elementos da

percepção subjetiva desses agentes que não são captados pelas peças acostadas aos autos,

entendemos que as narrativas oficiais condensam os esforços de adequar essa percepção aos

pressupostos normativos do Direito. Isto é, estamos investigando esse processo de

enquadramento primordialmente enquanto esforço estratégico em direção à produção da

condenação criminal, por isso trabalhamos com a ideia de enquadramentos repressivos.

No âmbito do sistema de justiça criminal, a literatura demonstra a enorme influência

das informações levantadas em inquéritos policiais para a fundamentação probatória das

sentenças condenatórias.258 Identifica-se que, em especial nos crimes relacionados à lei de

drogas, a verdade policial – a narrativa oficial construída pelos policiais através da filtragem

de informações – é validada sem questionamento pelo Judiciário, transmutando-se, então, em

verdade jurídica.259 Uma dinâmica semelhante é identificada no caso aqui analisado, com o

quadro apresentado pelos policiais sendo em grande parte espelhado na sentença

condenatória. Sendo assim, examinaremos as narrativas oficiais inscritas nos autos pelos

259 JESUS, Maria Gorete Marques de. Verdade policial como verdade jurídica: narrativas do tráfico de drogas no
sistema de justiça. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 35, n 102/2020: e3510210, 2019.

258 MISSE, Michel. O papel do inquérito policial no processo de incriminação no Brasil: algumas reflexões a
partir de uma pesquisa. Sociedade e Estado, v. 26, p. 15-27, 2011; SAMPAIO, André Rocha; RIBEIRO,
Marcelo Herval Macêdo; FERREIRA, Amanda Assis. A influência dos elementos de informação do inquérito
policial na fundamentação da sentença penal condenatória: uma análise das sentenças prolatadas pelas varas
criminais de Maceió/AL. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 6, n. 1, p. 175-210, 2020;

257 Op. cit. BUTLER, 2020, p. 113-114.
256 Op. cit. BUTLER, 2020, p. 112.
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agentes da DRCI/PCRJ, do Ministério Público e pelo juiz Flávio Itabaiana, buscando

identificar elementos relevantes para a composição das molduras interpretativas por eles

produzidas.

4.2.1 Atos violentos, sujeitos perigosos

Ao longo do processo criminal dos 23, em diferentes momentos é feita referência à

legitimidade da apresentação de reivindicações populares através de manifestações de rua. Os

atores institucionais reconhecem, em tese, o direito de protesto. A argumentação apresentada

não rompe formalmente com a gramática dos direitos humanos, nem renega os princípios da

democracia. A diferenciação estabelecida em relação aos 23 acusados é a de que eles estariam

envolvidos em atos que extrapolariam uma linha de legitimidade na qual figura, de um lado, a

mobilização pacífica e democrática e, do outro, a mobilização violenta (frequentemente

associada a termos como vandalismo ou baderna). Os quadros vândalo/baderneiro e

manifestante pacífico/legítimo são uma constante nas narrativas oficiais sobre os eventos de

protesto nesse período, achado que dialoga com a literatura internacional sobre policiamento a

protestos. Segundo della Porta e Atak, as diferentes variações sobre a contraposição de “bom”

e “mau manifestante”, muito frequente na interpretação dos agentes de segurança, agem para

minar a legitimidade de um protesto na medida em que manifestantes deixam de cumprir as

ordens dos policiais ou passam a demonstrar comportamentos mais radicais ou ilegais, seja

em forma ou conteúdo.260

Enquanto alguns dos acusados são identificados pela polícia como “as pessoas com

poder de decisão que organizam os protestos violentos”261, outros são “os integrantes dos

‘black blocs’ mais violentos”.262 Os indiciados estariam planejando um “protesto violento” na

data da final da Copa do Mundo,263 e a FIP adotaria uma postura voltada para o confronto e

para “lutar de forma mais violenta”.264 Ainda que o sentido da violência frequentemente não

seja especificado, a afirmação de que os réus estariam engajados em atos violentos está no

centro da argumentação jurídica que subsume os fatos investigados ao tipo penal “associação

criminosa”. Isto é, atos violentos são tidos como atos ilegais e é a violência o que distingue

movimentos sociais democráticos de atores criminosos.

264 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 8606.
263 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1091.
262 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1088.
261 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1087.

260 DELLA PORTA, Donatella; ATAK, Kivanç. The police. In: DUYVENDAK, Jan W.; JASPER, James M (ed.).
Breaking down the state. Amsterdam University Press. 2015. p. 156
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Vale mencionar que o crime de associação criminosa é definido por um elemento

inerentemente subjetivo, a intenção. O caput do artigo 288 do Código Penal tem a seguinte

redação: “Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”.

Não é necessário, portanto, que seja comprovado o engajamento efetivo com qualquer ato

criminoso; sequer é preciso que o ato criminoso tenha sido realmente praticado. Essa escolha

legislativa é o que possibilita que, ao longo do processo dos 23, não tenha sido estabelecido

com clareza quais são os fatos específicos que estão sob investigação. O processo aponta que

a associação criminosa teria a finalidade de praticar crimes “no contexto das manifestações

populares”, entre junho de 2013 e julho de 2014.265 Dentro desse longo recorte temporal de

um ano e um mês, ocorreram centenas de manifestações públicas no Rio de Janeiro.266 Para

Goffman, os vieses e escolhas presentes na resposta à pergunta “O que é que está acontecendo

aqui?” começam justamente na definição de cada sujeito sobre o que é “aqui” e em que

momento inicia e termina o fenômeno que será analisado.267 No entanto, a denúncia não

especifica, a priori, em quais eventos de protesto os crimes teriam sido cometidos, e nem

apontado fatos específicos. Na sentença de 1º grau, no momento em é considerada a

materialidade do delito de associação criminosa, o juiz afirma apenas que ela estaria

comprovada pela prova documental, interceptação telefônica e prova oral produzida em juízo

e no inquérito, sem, contudo, indicar quais laudos, diálogos e depoimentos ele se refere. A

narrativa policial e judicial não são explícitas, portanto, em relação a quais são os fatos e

elementos entendidos como criminosos. Diversos elementos são mobilizados, no entanto, para

a construção de um quadro no qual a violência é a característica central dos protestos e dos

manifestantes. A seguir, examinaremos quais são os elementos mais recorrentes nas narrativas

policial e judicial, com o objetivo de identificar os acontecimentos e ações que esses atores

repressivos escolhem representar no processo do enquadramento. Assim, buscamos também

dar uma maior concretude à ideia pouco palpável e moralmente carregada de “violência”,

levantando elementos que auxiliem na identificação dos critérios que, desde a perspectiva da

Polícia Civil e do Poder Judiciário, diferenciam um ato de protesto legítimo e legal, do ato

violento e criminalizável.

A narrativa oficial construída ao longo do processo é baseada na alegação que a Frente

Independente Popular conduziria reuniões fechadas nas quais alguns membros seletos

deliberariam sobre a prática de atos violentos nas manifestações. Essa afirmação, que

267 Op. cit. GOFFMAN, 1974, p. 9.

266 Sozinha, a base de dados do Observatório dos Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro registrou 435
manifestações no período.

265 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 02-a - 02-c.
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apresenta informações sobre o funcionamento de determinadas organizações sociais e as

adequa aos critérios do tipo penal associação criminosa, aparece pela primeira vez no

depoimento da testemunha Felipe Braz e é incorporada em sua integridade pela DRCI. Nas

etapas seguintes do processo, essa mesma estrutura é validada e reproduzida pelo Ministério

Público e pelo juízo de 1º grau. Identificamos, portanto, que há um quadro compartilhado pela

DCRI/PCRJ, Ministério Público e juízo de 1º grau, uma articulação comum da construção

legal do crime. A maior parte dos acusados é, então, dividida entre aqueles que atuariam

como “mandantes” dos atos violentos, as ditas “lideranças”, e aqueles que os executariam.

Alguns desses têm suas supostas tarefas especificadas, enquanto outros são categorizados de

forma genérica como “participantes dos atos de violência”.268

No centro desse master frame269 se encontra, também, a ideia de os acusados seriam

sujeitos violentos responsáveis pela prática de atos violentos e, portanto, ilícitos. Ao descrever

o que seriam esses atos violentos, há quatro elementos que se destacam na narrativa

institucional: (1) dano e depredação ao patrimônio público e privado, (2) confronto e

agressões contra policiais, (3) uso ou fabricação de artefatos explosivos e incendiários e (4)

uso ou fabricação de armas brancas e artefatos não explosivos. Esses elementos foram

identificados através do exame de um conjunto de documentos oficiais constantes nos autos,

onde entendemos que foram apresentadas as narrativas oficiais da Polícia, Ministério Público

e Judiciário sobre o caso. São eles os relatórios do inquérito policial sobre o caso, as

representações policiais pela prisão temporária e preventiva dos investigados, a denúncia com

pedido de prisão preventiva oferecida pelo MP, as alegações finais do parquet e a sentença de

1º grau. São nesses documentos que esses atores institucionais revelam quais elementos,

dentre as milhares de páginas do inquérito e da instrução, eles entendem como relevantes para

a interpretação do caso e produção da condenação criminal, buscando apresentar uma

narrativa coesa que compatibilize os fatos examinados com a tipificação penal proposta.

Entendemos que a sentença é o único documento produzido pelo juízo de 1º grau em que há

fundamentação jurídica e em que os fatos são efetivamente analisados em seu mérito, nos

permitindo examinar o processo de enquadramento. Outros documentos que poderiam ser

relevantes, como o recebimento da denúncia e as decretações de prisão, são exageradamente

sucintos e não fazem referência a ações ou acontecimentos específicos, restringindo-se a

afirmações genéricas como “Recebo a denúncia em virtude de estar redigida em consonância

com o art. 41 do Código de Processo Penal” e “Compulsando os autos, verifico haver prova

269 Op. cit. SNOW;  BENFORD, 1992.
268 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 02-e - 02-i.
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da existência do crime e indícios suficientes de que os autores da infração penal sejam os

acusados, o que, em apertada síntese, se pode verificar pelo relatório de fls. 1.845/1.901”.

Trabalhando com a unidade de análise “atos violentos”, nossa codificação registrou

todas as menções textuais a ações e acontecimentos relacionados com a ideia de atos violentos

ou ilegais. Com apoio do software NVivo, as unidades de registro identificadas inicialmente

foram classificadas em categorias temáticas, dentre as quais se destacaram os quatro

elementos supracitados. A categoria “dano e depredação ao patrimônio público e privado”

inclui unidades de registro como, por exemplo, “quebraram bancos”; “queimar ônibus”;

“atacar prédios públicos”; “depredar agências bancárias e lojas comerciais”; e "incêndio de

ônibus e viaturas de polícia”. Já categoria “confronto e agressões contra policiais” é composta

por unidades de registro tais como “realizar ataques aos policiais”; “enfrentamento a policiais

militares”; “cinco policiais militares ficaram feridos”; “fomentando a violência contra a

polícia, como, por exemplo, colocando a imagem de um policial pegando fogo e escrevendo

‘bacon frito’”; e “ele era ‘linha de frente’ nas manifestações e entrava em conflito com os

policiais militares”. Por sua vez, as categorias “uso ou fabricação de artefatos explosivos e

incendiários” e “uso ou fabricação de armas brancas e artefatos não explosivos” incluem

menções a objetos como “coquetel molotov”, “rojão”, “morteiro”, “bomba”, “gasolina”, no

caso da primeira, e “pedras”, “estilingue”, “pedaços de pau”, “estilete”, “bolas de gude” e

“arma branca”, no caso da última, todos em contextos nos quais os atores institucionais

identificam que esses artefatos estariam sendo usados para executar atos violentos.

Dentre esses quatro elementos, o tema dos artefatos explosivos e incendiários domina

a discussão sobre os atos violentos, sendo a categoria com maior destaque nas narrativas

oficiais da PCRJ, do MP e do Judiciário. O tema da fabricação, distribuição e lançamento de

coquetéis molotov é central no processo, e as únicas provas materiais produzidas ao longo da

instrução criminal são a apreensão de objetos com potencial incendiário, ou potencial para

fabricação de artefatos incendiários nas casas de alguns dos investigados. A maior parte das

supostas tarefas atribuídas aos acusados gira em torno desse processo: enquanto alguns seriam

especialistas na produção da arma, outros eram classificados como “mulas”270, responsáveis

por transportar os artefatos em mochilas e distribuí-los a outros indivíduos. Observa-se, aqui,

a adoção de uma expressão oriunda do contexto do varejo de drogas, no qual “mula” é o nome

usado para descrever a pessoa que carrega drogas em seu corpo, de maneira a elidir a

fiscalização policial. Em outro momento do processo, também é mencionado que um

270 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 5982, 5993.
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indivíduo teria a função de “olheiro” no lançamento de molotovs.271 Percebe-se uma difusão

de molduras produzidas pela repressão ao tráfico de drogas, adaptadas ao transporte de outro

tipo de objeto ilícito no contexto de protestos de rua.

Por fim, alguns dos acusados exerceriam a função de “atiradores”, efetuando o

lançamento dos coquetéis. Nota-se que perpassa o processo a percepção de que o alvo

prioritário dos artefatos incendiários seriam os agentes das forças policiais. Dentre as imagens

selecionadas durante as Rondas Virtuais, constam fotos publicadas em comunidades no

Facebook associadas à tática black bloc retratando indivíduos lançando molotovs contra a

polícia, e agentes e viaturas policiais em chamas,272 o que é apontado como incitação ao

confronto com agentes do Estado.273 Ao descrever as supostas atribuições de alguns dos

investigados, afirma-se que “exerciam a função de atiradores e que eles rondavam as

manifestações de carro esperando o momento certo de surpreenderem a polícia, jogando

bombas e coquetéis molotov contra os policiais”274, deveriam “levar os morteiros e coquetéis

molotov de carro para as manifestações e lançá-los de dentro dos carros contra os

policiais”.275 Também foi relatado, simplesmente, que um investigado teria “tacado o

coquetel-molotov na cabeça do policial”276 e que na Batalha da ALERJ teriam sido “jogadas

pedras, coquetéis molotov e rojões na direção dos policiais”.277 Uma descrição de Mauricio

Alves, testemunha do processo e militar infiltrado, reproduzida na representação pela prisão

preventiva dos acusados, descreve os “integrantes dos black blocs” como indivíduos que

“praticam atos de vandalismo, tais como quebradeiras e lançamento de objetos, inclusive

coquetéis ‘molotov’, principalmente contra os policiais militares”.278

No entanto, as narrativas desses atores institucionais dão diferentes ênfases aos outros

três elementos (dano e depredação ao patrimônio, confronto e agressões contra policiais e uso

ou fabricação de armas brancas e outros artefatos), e apresentam elementos secundários

próprios, apontando para a produção de molduras ligeiramente distintas, ainda que alinhadas.

Para a moldura produzida pela PCRJ, o tema da violência cometida contra os policiais tem

grande destaque. Além da grande recorrência do assunto, o tipo de violência que seria

planejada ou executada contra agentes das forças de segurança é retratada com maior

gravidade. Os documentos fazem referência a um indivíduo que supostamente pretendia

278 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1895. Grifo nosso.
277 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1850.
276 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 5991.
275 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 8634.
274 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 8634.
273 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 6011.
272 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 117, 127.
271 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 5992.
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“assassinar um policial militar” em retaliação a um evento passado279 e a outro que, em uma

reunião, “discursou com palavras de raiva e ódio sobre o fim das UPPs e incitou os

manifestantes a matarem policiais”;280 nenhuma dessas duas pessoas figura entre os acusados

do processo. Ao considerar imagens publicadas no facebook, identificadas nas Rondas

Virtuais, retratando indivíduos atirando artefatos incendiários na direção de policiais, o

Ministério Público aponta a “incitação ao uso do coquetel molotov”;281 em relação às mesmas

fotos, a autoridade policial identifica incitação à violência no “intuito de causar lesões

corporais e morte aos agentes das Forças de Segurança”.282

É apresentada uma perspectiva belicosa sobre os ditos “black blocs”: segundo os

policiais, esses indivíduos “já distribuíram cartilhas com táticas de guerra adotando como

estratégias assaltos, emboscadas, execuções e uso de coquetéis molotov impondo o revide não

pacífico às forças policiais”,283 uma das investigadas teria sido “acusada por militares de ter

cursos de ativismo político e agitação com formação e ações de guerrilha e terror urbano em

Cuba e na Rússia”284 e uma das organizações associadas à FIP é retratado como um

movimento que “prega a guerra”.285 A menção a evento de protesto em que cinco PMs teriam

ficado feridos aparece apenas na narrativa policial, e a preocupação com a depredação de

viaturas é manifestada com mais frequência nos relatórios da PCRJ do que pelo MP ou pelo

Judiciário.

Os documentos não fazem referência ao tema da violência cometida por policiais. Nas

duas únicas ocasiões em que o uso da força por agentes da segurança é mencionado, isso é

inserido em uma narrativa de autodefesa, na qual a força empregada pelos manifestantes é

retratada como mais intensa do que aquela que teria sido posteriormente aplicada pelos

policiais em resposta. Segue o relato:
No dia 17 de Junho de 2013 ocorreu um confronto entre policiais militares e pessoas
que estavam na manifestação em frente à Assembleia Legislativa onde cinco policiais
militares ficaram feridos enquanto impediam a invasão ao prédio. Neste evento foram
jogadas pedras, coquetéis "molotov" e rojões na direção dos policiais, que revidaram
com gás lacrimogêneo, balas de borracha e spray de pimenta, mesmo assim um carro
foi queimado, vidraças de lojas e bancos quebradas e a pilastra do Palácio Tiradentes
pichada e os policiais militares foram acusados de ter usado força excessiva para
reprimir o conflito.286

286 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1914.
285 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1852.
284 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1805.
283 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1885.
282 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1088. Grifo nosso.
281 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 5942.
280 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1850.
279 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1885.
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O mencionado confronto ocorrido em 17 de junho de 2013 se refere ao ato que ficou

conhecido como a Batalha da ALERJ. É um dos eventos de protesto mais citados nas

narrativas institucionais ao longo do processo analisado. Nessa manifestação particularmente

emblemática, dezenas de manifestantes tomam a escadaria da ALERJ, forçando um grupo de

policiais que lá mantinha uma barreira a recuar e se refugiar dentro da Assembleia. Um

pequeno grupo adentrou o prédio público e de lá retirou cadeiras e outros objetos que foram

queimados em uma fogueira.287 A resposta das forças de segurança, no entanto, em muito

extrapolou o uso de “gás lacrimogêneo, balas de borracha e spray de pimenta” narrados: a

noite ficou marcada pela repressão intensa protagonizada pelo Batalhão de Choque e pelo uso

de armas de fogo, inclusive disparos de fuzil.288 Ao menos um manifestante foi ferido com

tiros da polícia.289 O ocorrido repercutiu nos protestos seguintes, com cantos como “Eu vi o

Choque correr do ‘black bloc’” e “Rio de Janeiro, sensacional, tomou a ALERJ de pedra e

pau” sendo entoados pelos manifestantes.290 O evento foi celebrado por muitos dos atores de

junho, e se inscreveu na história do ciclo de protestos como um momento em que a força

popular se sobrepôs, ainda que momentaneamente, ao poderio bélico das polícias cariocas.291

No mesmo sentido, ao se referir a um dos protestos coordenados por professores em

outubro de 2013, momento em que a categoria esteve em greve e promoveu vários atos

públicos, a DRCI afirma que
[...] ativistas mascarados entraram em conflito com policiais militares e foram
disparados morteiros pelos vândalos e bombas de fumaça pelos policiais. Neste dia
oitos policiais militares foram cercados por ativistas, um grupo de mascarados jogou
pedras nos policiais, um carro da Polícia Militar foi incendiado no bairro da Glória,
várias pessoas foram detidas e foi desfeito o movimento "OCUPA CÂMARA" que
estava há dois meses no local. As pessoas que praticaram violência distribuindo o
terror e afrontando os agentes do Estado utilizaram pedras portuguesas, rojões, barras
de ferro, madeiras, estilingue e outros instrumentos, coquetéis molotov e outros
objetos de ataque e defesa [...]

291 A NOVA DEMOCRACIA. 5 anos das Jornadas de Junho de 2013 - Histórica Batalha da Alerj. 17 jun. 2018.
Disponível em
https://anovademocracia.com.br/noticias/8993-5-anos-das-jornadas-de-junho-de-2013-historica-batalha-da-alerj;
Op. cit. JOURDAN, 2013, p. 51-54.

290 FOLHA DE SÃO PAULO. 'Black blocs' do Rio reúnem anarquistas e grupos de esquerda. 16 fev. 2014.
Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1412871-black-blocs-do-rio-reunem-anarquistas-e-grupos-de-
esquerda.shtml

289 Ibid; CLIMBU. Youtube. Batalha da ALERJ - Rio de Janeiro (17/Jun/2013). 19 jun. 2013. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=GwvE3s5ZckY

288 Op. cit. NADEO; JUNIOR, 2013; G1. Especialista em segurança pública comenta ação de policiais durante
manifestação. 2013. Disponível em
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/rj1/video/especialista-em-seguranca-publica-comenta-acao-de-policiais-du
rante-manifestacao-2640971.ghtml

287 NADEO, André; JUNIOR, Cirino. Terra Notícias. RJ: manifestante teria sido baleado em frente à Alerj. 17
jun 2013. Disponível em
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/rj-manifestante-teria-sido-baleado-em-frente-a-alerj,1dec47206f
45f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html; Op. cit. JOURDAN, 2013, p. 51-54.
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A longa lista de armas supostamente usadas pelos manifestantes contrasta com o retrato de

uma resposta aparentemente moderada por parte dos policiais. Os relatos de ativistas, no

entanto, descrevem protestos inicialmente pacíficos que sofreram com uma repressão

especialmente intensa da polícia, conforme apontado no capítulo 2 deste trabalho.

Ainda, a narrativa policial enquadra alguns outros elementos que não aparecem nos

documentos produzidos pelo MP e pela 27ª Vara. Destacamos aqui as múltiplas menções à

distribuição de “quentinhas” para manifestantes, que seriam fornecidas por sindicatos e outras

organizações de esquerda, à arrecadação de dinheiro para financiar gastos das ocupações e ao

suposto pagamento realizado a manifestantes para cometerem atos de violência e vandalismo.

Em algumas ocasiões, é afirmado que as marmitas seriam oferecidas em troca de assinaturas

em uma petição contra a licitação do pré-sal. Um dos sindicatos também teria fornecido

material para confecção de cartazes no Ocupa Câmara e arcado com os custos da compra de

passagens para manifestantes.292 Ou seja, o vínculo com essas organizações de esquerda e sua

suposta influência nas manifestações através de apoio com alimentação e recursos financeiros

é enquadrado de forma colocar em cheque a espontaneidade da adesão popular às ações

contestatórias e, assim, deslegitimar a mobilização.293

Também, o enquadramento policial inclui uma preocupação com o que podemos

classificar como pautas de costume. Os relatórios mencionam um indivíduo que foi autuado

por porte de maconha, um que teria feito uso da droga, e uma terceira pessoa que teria

afirmado estar com “brigadeiros de maconha para vender na Lapa”.294 Todos esses são

eventos que foram apurados durante a investigação, mas que não dizem respeito a nenhum

dos acusados. Depoimento colhido no inquérito em que uma testemunha que afirmou ter

parado de frequentar os protestos por conta do “do excessivo consumo de drogas e álcool e da

prática de sexo fundamentada no ‘amor livre’, baseado na ideia de ‘ninguém ser de ninguém’”

é mencionado duas vezes.295 Nas descrições das imagens selecionadas pela Ronda Virtual,

diversos comentários sobre o estilo de vida dos investigados são registrados pelos policiais:

“jovens/adolescentes e muita bebida alcoólica”, “pichações sobre o amor livre” e “corte de

cabelo estilo ‘punk’” estão entre as expressões que aparecem nas descrições das imagens. Por

295 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1894, 1951.
294 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1890, 1891, 1894, 1951.

293 Para uma reflexão sobre enquadramentos midiáticos acerca da “espontaneidade” e a relação dessa noção com
uma avaliação sobre a legitimidade das mobilizações sociais, ver FERNANDES, Eduardo Georjão; ORSI,
Guillermo Omar. Making spontaneity: a construção midiática da espontaneidade. Entropia, v. 1, n. 2, p. 57-74,
2017.

292 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1853, 1863, 1864, 1911, 1920, 1983, 1984
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fim, uma manifestação realizada em frente à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro

também é citada pela DRCI, repreendida por ter causado a “suspensão dos eventos religiosos

tradicionais na época de Páscoa”.296

No que se refere à motivação dos protestos, o enquadramento policial apresenta a

violência como meio e fim. É construída não apenas uma distinção, mas uma oposição em

relação à suposta atuação dos indivíduos investigados e as intenções e interesses da população

em geral.
Essas pessoas se aproveitam de problemas reais para criar o caos e impasses
insolúveis organizando protestos para causar baderna e atos de vandalismo praticados
com o propósito imediato de chamar a atenção e de incutir terror na sociedade e
nos agentes públicos, sem consideração pelos interesses coletivos, paralisando ruas
e avenidas, quebrando vidraças de lojas e de agências bancárias e incendiando carros
e ônibus.297

A DRCI descreve a “ideologia Black Bloc”, a qual os acusados supostamente subscreveriam,

como baseada em “questionar a ordem vigente praticando a violência, distribuindo o terror e

atacando os agentes do Estado.”298 O pedido de decretação de prisão temporária é justificado

pelo fato dos investigados serem “pessoas violentas”, com potencial de comprometer a

atuação investigativa.299 Ainda, as ações praticadas por algumas das organizações associadas à

FIP são descritas como tendo o objetivo de “causar terror”, visto que seus integrantes

nutririam “ódio em relação à classe média alta”.300 A associação com o terror – e, de forma

subjacente, com o terrorismo – é frequente. Na representação pela prisão temporária dos

investigados, o delegado afirma que
Os vândalos distribuem o terror e afrontam os agentes do Estado utilizando pedras
portuguesas, rojões, barras de ferro, madeiras, estilingue e outros instrumentos, se
colocando acima da Lei e da Ordem com a justificativa que defendem direitos
colocando em perigo a Paz e a Segurança Pública. Diante de protestos violentos e
com a violação de diversos direitos fundamentais em razão das depredações, furtos e
roubos a estabelecimentos comerciais, danos às sinalizações de trânsito, pontos de
ônibus, lixeiras e outros bens públicos e privados, veículos incendiados entre outros
crimes a sociedade ficou com medo e teve sua rotina totalmente alterada [...] os
integrantes da comissão interna da FIP se aproveitam de problemas reais para criar
protestos e gerar o caos e impasses insolúveis incitando os manifestantes a
causar baderna e atos de vandalismo com o propósito imediato de chamar a
atenção e de incutir terror na sociedade e nos agentes públicos.301

Essa representação do vândalo como figura perigosa está presente na atuação policial desde o

início do inquérito, que retrata os investigados como pessoas violentas, que exercem enorme

301 Op. cit.  RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1905-1906. Grifos nossos.
300 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1853.
299 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1993.
298 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1889.
297 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1917, 1918. Grifos nossos.
296 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1855, 1917.
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poder de influência sobre os demais, podendo “contaminar” os manifestantes “pacíficos” (e,

portanto, legítimos). Essa lógica pode ser verificada no próprio modus operandi das Rondas

Virtuais realizadas pela DRCI, e nas conclusões extraídas pela delegacia especializada.

Quando era encontrado, nas Rondas, um perfil identificado como vândalo, todos aqueles que

estabeleciam algum tipo de relação com aquela pessoa – amizade virtual, curtidas em

postagens, foto em grupo – eram, por extensão, enxergados através da lente do vandalismo e

da violência.

No mesmo sentido, apelando ao Delegado para que requisitasse autorização para

interceptação telemática em março de 2014, policiais da DRCI empregaram a seguinte

justificativa
Este panorama, este pano de fundo, quando cruzado com o recrudescimento das
ações de ataque a policiais com pedras, coquetéis molotov, rojões de vara e
morteiros, além da depredação ao patrimônio público, sempre ao final das
manifestações e passeatas legítimas levada às ruas pela sociedade eleva
sobremaneira o GRAU DE RISCO para os Grandes Eventos em curso no Estado e
em outras capitais do país, tornando NECESSÁRIAS E URGENTES as medidas de
INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA de dados daqueles atores já identificados e
vinculados às ações de vandalismo e enfrentamento do poder público, sob pena de
virmos a amargar episódios tão ou mais devastadores do que aquele ocorrido na
Maratona de Boston, quando uma mochila com explosivos foi detonada por dois
jovens no meio dos expectadores (sic) que se aglomeravam próximos à linha de
chegada.302

A polícia está se referindo ao incidente ocorrido em 2013 em Boston, Massachusetts,

quando a explosão de duas bombas em uma multidão matou três pessoas e feriu 260. Após a

identificação dos dois irmãos responsáveis pelo ataque, confessadamente motivados por

crenças fundamentalistas islâmicas,303 iniciou-se uma violenta operação de perseguição, na

qual um policial foi ferido e um guarda de segurança e um dos irmãos foram mortos. O irmão

restante foi acusado posteriormente de terrorismo doméstico e condenado à morte por injeção

letal por um júri; o caso está atualmente pendente de revisão na Suprema Corte dos Estados

Unidos.304 Embora os supostos atos de vandalismo nos protestos no Rio de Janeiro, conforme

descritos pela polícia, tenham pouca ou nenhuma semelhança com o episódio mencionado,

essa narrativa fabrica uma conexão entre os dois, apresentando as informações da

investigação ao juiz a partir da construção de algum nível de identificação entre as acusações

enfrentadas pelos réus e práticas terroristas.

304 BBC. Boston bombing: Tsarnaev's death sentence could be reinstated. 2021. Available at
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56482800

303 COOPER, Michael. New York Times. Boston Suspects Are Seen as Self-Taught and Fueled by Web. 2013.
Available at
https://www.nytimes.com/2013/04/24/us/boston-marathon-bombing-developments.html?hp&pagewanted=all

302 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 159.



85

Já a narrativa apresentada pelo Ministério Público nos permite visualizar a construção

de uma moldura na qual o tema do confronto com os policiais é relegado ao segundo plano, e

a preocupação com o dano ao patrimônio é preponderante. Em um dado momento, ao fazer

referência ao depoimento de Felipe Braz, que apontava a suposta disposição de um grupo

ativista em entrar em confronto com a polícia, a Promotoria inclui a ressalva de que “a Polícia

Militar, realmente, não sabia como lidar com as manifestações e agiam de forma descabida e

isso gerou uma revolta em quem estava ali para se manifestar”.305 Ainda que essa observação

tenha sido feita pela própria testemunha, trata-se de um elemento propositalmente excluído

dos enquadramentos policial e judicial, que priorizaram outros elementos da declaração. Não

são feitas, pelo MP, quaisquer considerações acerca da finalidade dos crimes supostamente

praticados pelos acusados. Palavras como “terror”, “caos” e “pânico”, registradas dezenas de

vezes nas narrativas policial e judicial, são quase que inteiramente inexistentes nos

documentos ministeriais. A única exceção é uma referência a depoimento testemunhal que

descreve um dos acusados como alguém que “toca o terror nas manifestações”,306 uso mais

brando do termo em comparação com aquele verificado nas representações policiais e na

sentença.

A fundamentação das alegações finais do órgão acusatório inicia com uma exposição

sobre a defesa da democracia, os direitos humanos e os direitos fundamentais que se estende

ao longo de cinco páginas. A função do MP enquanto defensor da ordem jurídica e do regime

democrático é evocada, junto com um disclaimer:
Em razão de tal incumbência, é pertinente destacar desde logo que a presente ação
penal não busca criminalizar movimentos sociais ou o exercício legítimo de direitos
fundamentais que a duras penas foram retomados com a Constituição de 1988 e
reconhecidos por esta.307

Tendo estabelecido teoricamente que a liberdade e o direito de manifestação não são direitos

absolutos, o Parquet aponta limites como o dever de “não organizar, dirigir ou provocar

manifestações violentas (motins)” e o dever de “obediência às ordens legítimas de dispersão”.

A “tranquilidade e a paz públicas também são bens jurídicos tutelados pelo ordenamento

jurídico e não podem ser afastados na hipótese de manifestação”, expõe o MP. Os ativistas

investigados no processo são acusados, então, de terem se aproveitado de “manifestações

populares legítimas” para cometer “os mais diversos tipos de crimes para o atendimento de

interesses radicais e egoísticos, os quais, sim, acabam por agredir o próprio regime

307 Op. cit. RIO DE JANEIRO, p. 5951.
306 Op. cit. RIO DE JANEIRO, p. 5997.
305 Op. cit. RIO DE JANEIRO, p. 5979.
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democrático”.308 Percebe-se, portanto, a mobilização da gramática dos direitos humanos e do

Estado de Direito como característica do enquadramento ministerial.

Por fim, a moldura delimitada pelo juiz Flávio Itabaiana na sentença condenatória

retoma a centralidade das agressões contra os policiais. O engajamento dos manifestantes no

confronto violento com os agentes das forças de segurança é mencionado, proporcionalmente,

com ainda mais frequência do que nos documentos produzidos pelas autoridades policiais, e

adquire novas nuances. Nesse contexto, chama atenção a referência à apreensão de máscara

de gás e posse de escudos, objetos comumente usados para se proteger dos efeitos do gás

lacrimogêneo e sprays de pimenta, assim como das cassetadas e balas de borracha,

armamentos frequentemente utilizados pelos agentes de segurança manifestações como tática

de dispersão em manifestações. O juiz Flávio Itabaiana afirma que a posse desses objetos não

deixa dúvida “quanto à utilização dos mesmos contra os agentes da lei e da ordem nas

passeatas”. Trata-se de objetos tipicamente defensivos que, no entanto, são enquadrados como

armas de ataque.

No momento da fixação da pena, a sentença reproduz o quadro policial no que se

refere às supostas motivações por trás dos atos investigados, que serviriam para “implantar o

caos social e levar terror à sociedade”. Também em cumprimento ao artigo 59 do Código

Penal,309 o magistrado analisa a personalidade dos réus. Sua conclusão é unívoca em relação a

todos os 23: os réus possuem “personalidade distorcida, voltada ao desrespeito aos Poderes

constituídos”. Isso seria verificável no “enfrentamento aos policiais militares nas passeatas” e

no “Ocupa Cabral”, manifestações do desrespeito ao Poder Executivo e no “Ocupa Câmara”,

demonstração de desrespeito ao Legislativo. Ao mencionar o movimento de ocupação da

esquina da casa do ex-governador do Rio de Janeiro, o juiz acrescenta uma observação, entre

parênteses: “é inacreditável o então Governador deste Estado e sua família terem ficado com

o direito de ir e vir restringido”.310 É o primeiro momento no processo em que é registrada

preocupação com a pessoa de Sérgio Cabral ou sua família.

A condição de privilégio econômico dos réus é mais um dos elementos incluídos no

quadro produzido pelo juiz titular da 27ª Vara. Ele avalia que, apesar dos investigados terem

tido mais oportunidades que a média dos brasileiros, ainda assim não trilharam “o caminho da

310 Op. cit. RIO DE JANEIRO, p. 8686-8687.

309 O referido artigo determina que o juiz estabelecerá o tipo e quantidade de pena aplicável, regime inicial de
cumprimento e eventual substituição de pena privativa de liberdade “  atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do
crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime”.

308 Op. cit. RIO DE JANEIRO, p. 5956-5957.
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ética e da honestidade”. Com essa justificativa, a conduta dos acusados é classificada como

“reprovável” e sua pena, aumentada. A mesma descrição de “classe média (vide residência,

meios de vida e oportunidades sociais no termo de interrogatório)” é aplicada igualmente a

todos os 23: dos professores concursados aos graduandos estagiários, da residente de

Copacabana à moradora do Complexo de Favelas da Maré.

Por fim, o tema da morte de Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, que também

apareceu nas peças da DRCI, é novamente focalizado na narrativa judicial. O falecimento do

cinegrafista é utilizado para justificar a gravidade das “consequências do crime”, outro critério

para fixação da pena.311 As duas pessoas apontadas como responsáveis pela morte acidental de

Andrade respondiam a processo de homicídio no momento do oferecimento da denúncia do

caso dos 23. Embora elas não tenham sido investigadas durante o inquérito, e nem sua prisão

tenha sido pedida pela autoridade policial, o Ministério Público as acrescenta na lista de

denunciados. Em suas alegações finais, no entanto, o Parquet pede a absolvição de ambos,

frente à ausência de provas de sua associação com os demais denunciados. Não obstante, ao

considerar a morte do trabalhador da BAND uma consequência da suposta associação

criminosa, a sentença de 1º grau fabrica esse liame e procede à condenação de todos os 23

acusados.

4.2.2 O que fica de fora?

Entendemos que o processo de enquadramento realizado pelo Estado não se limita ao

campo da percepção, tratando-se de uma operação que busca exercer controle ao delimitar

aquilo que pode, ou não, ser representado. Para compreender o campo da representabilidade,

portanto, é necessário olhar além dos elementos selecionados para integrar os quadros criados.

Os conteúdos que são propositalmente deixados de fora são, em realidade, o que

fundamentalmente constitui esse campo.312 Ao comparar a cronologia de eventos apresentada

no segundo capítulo deste trabalho com as narrativas oficiais apresentadas pela Polícia Civil,

Ministério Público e pelo juízo de 1ª instância ao longo do processo criminal dos 23, algumas

ausências se tornam nítidas. Selecionamos aqui uma delas, a violência cometida pelos agentes

do Estado durante as ações de policiamento de protestos, que entendemos como

especialmente relevantes para compreender o processo de delimitação de molduras voltada

especificamente para a produção de uma resposta repressiva do Poder Judiciário.

312 Op. cit. BUTLER, 2020, p. 112-113.
311 Op. cit. RIO DE JANEIRO, p. 8688.
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O ciclo de protestos iniciado em junho de 2013 foi marcado, além da vigorosa

mobilização social, pela intensidade da repressão empregada pela polícia na tentativa de

controlar e dissuadir os protestos. O momento de massificação das manifestações coincide

com uma reorientação da opinião pública em relação aos protestos causada majoritariamente

pelo repúdio ao uso da força por parte da polícia, denotando ultrapassagem da linha de

proporcionalidade da percepção popular sobre a repressão legítima.313 Sendo assim, a

violência policial é elemento central para compreender as manifestações desse período e seu

sentido. No entanto, a destinação do tema da violência policial ao campo da

não-representabilidade torna-se condição necessária para a construção legal do crime de

associação criminosa, que se baseia, fundamentalmente, nos atos de agressão à polícia.

Embora a atenção aos danos causados ao patrimônio público e privado seja permanente ao

longo de todo o processo criminal, a preocupação dominante dos agentes institucionais é com

os artefatos explosivos, particularmente coquetéis molotov, entendidos como objetos

destinados prioritariamente ao confronto com agentes de segurança. Ao excluir da moldura os

relatos sobre a violência infligida a participantes de protestos pacíficos, as imagens

amplamente veiculadas em redes sociais de policiais espancando manifestantes desarmados,

os registros audiovisuais de flagrantes sendo forjados por PMs e as manifestações de incitação

a violência publicadas por agentes das forças de segurança em suas redes sociais, a única

motivação possível para o protesto disruptivo e o confronto com a polícia torna-se o desejo de

“implantar o caos social e levar terror à sociedade”.

Nas molduras institucionais construídas pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e

pelo Poder Judiciário, percebe-se a exclusão da violência policial do campo da

representabilidade não apenas porque ela não é mencionada (salvo em uma única ocasião,

pelo MP), mas porque todos os fatos são interpretados através de uma lente de presunção de

legitimidade da conduta policial. Assim, os atos dos manifestantes adquirem outro sentido,

desconectado do contexto real dos confrontos ocorridos nos protestos. Butler chama atenção

para a expressão to be framed (ser enquadrado) e o sentido de “ser incriminado” que ela pode

assumir (por exemplo, framed by the police, incriminado pela polícia).
Esse sentido de que a moldura direciona implicitamente a interpretação tem alguma
ressonância na ideia de incriminação/armação como uma falsa acusação. Se alguém é
incriminado, enquadrado, em torno de sua ação é construído um “enquadramento”, de
modo que o seu estatuto de culpado torna-se a conclusão inevitável do espectador.
Uma determinada maneira de organizar e apresentar uma ação leva a uma conclusão
interpretativa acerca da própria ação.314

314 Op. cit. BUTLER, 2015, p. 23.
313 Op. cit. NEIDHARDT, 1989 apud KOOPMANS, 1997.
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É esse mecanismo que faz, por exemplo, com que a imagem de um dos acusados segurando

uma espada brinquedo, feita de plástico, uma “espada de pirata”,315 seja descrita pelo

Ministério Público como evidência de “posse de possível arma branca”316. Quando os

policiais descobrem, através da interceptação telefônica, que alguns dos acusados estavam

tentando evitar passar pela revista policial em uma manifestação, é a moldura previamente

delimitada que transforma a possibilidade de que eles estivessem carregando coquetéis

molotov na única explicação possível. Para que outras possibilidades fizessem sentido, como

a de que eles estivessem carregando equipamentos de proteção, como máscaras de gás e

óculos, ou materiais de ativismo, como panfletos e cartazes, seria necessário trazer para o

campo da representação o dado de que, no contexto daquela onda de protestos, detenções

arbitrárias eram corriqueiras, assim como as detenções por porte de vinagre.317 Para tornar

compreensível o fato de que muitos manifestantes preferem cobrir os rostos ao se manifestar,

é preciso considerar as possibilidades de retaliação às quais eles estão sujeitos se tiverem suas

identidades reconhecidas. Para explicar porque muitas pessoas que protestam pacificamente

irão preferir evitar qualquer tipo de contato com agentes das forças de segurança do Rio de

Janeiro, talvez eventos como o sequestro-relâmpago de um professor de sociologia da UFRJ

em julho de 2013, que foi ameaçado de morte por homens encapuzados que também lhe

instruíram a não dar mais entrevistas falando mal da Polícia Militar,318 precisem ser incluídos

na moldura.

É por meio desse direcionamento de interpretação que são fixadas estruturalmente as

posições em que determinados sujeitos (no caso, os policiais) são enxergados como agentes

da própria defesa, dignos de se defender e de serem defendidos, e outros (no caso, os

manifestantes) tornam-se “indefensáveis”, sujeitos excluídos de qualquer campo de ação que

não o da “violência pura”.319 Assim, os manifestantes enquadrados como vândalos/black blocs

não precisam ser diretamente conectados à queima de um ônibus, ao estilhaçamento de uma

vidraça, ao lançamento de um molotov ou à postagem de uma imagem anti-polícia no

Facebook. O estabelecimento de um nexo causal entre as ações dos investigados e os

chamados “atos de violência” se torna prescindível na medida em que eles são percebidos

319 DORLIN, Elsa. Autodefesa: uma filosofia da violência. São Paulo: Ubu Editora, 2020. p. 25-27.

318 G1 Rio. Sociólogo diz que foi sequestrado no Rio após criticar ação da PM em ato. 20 jul. 2013. Disponível
em
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/07/sociologo-diz-que-foi-sequestrado-no-rio-apos-criticar-acao-d
a-pm-em-ato.html

317 LOCATELLI, Piero. Carta Capital. Em São Paulo, vinagre dá cadeia. 14 jun. 2013. Disponível em
https://www.cartacapital.com.br/politica/em-sao-paulo-vinagre-da-cadeia-4469/.

316 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 5940.
315 Op. cit. RIO DE JANEIRO, 2013, p. 6558.



90

através de uma moldura interpretativa que exclui qualquer possibilidade de ação legítima e

não-violenta. Isso pode ser verificado no momento em que o juiz Itabaiana afirma que

escudos e máscaras de gás seriam instrumentos usados para atacar policiais, sem que seja feita

qualquer consideração sobre o contexto de uso da força por parte dos agentes de segurança

que torna esses itens úteis e necessários para preservação da integridade física do

manifestante. É operada uma inversão no sentido da agressão e da proteção, conforme

descrito por Dorlin:
Essa atribuição exclusiva de uma ação violenta desqualificada e desqualificante, de
uma potência de agir negativa, a determinados grupos sociais constituídos como
grupos “de risco”, tem também a função de impedir que a violência policial seja
percebida como agressão. Uma vez que os corpos tornados minoritários são uma
ameaça, pois fonte de um perigo, agentes de qualquer violência possível, a violência
que se exerce continuamente sobre eles, começando pela violência da polícia e do
Estado, nunca pode ser vista como a violência crassa que é: torna-se secundária,
protetora, defensiva – uma reação, uma resposta sempre e legitimada de imediato.320

Assim, a comprovação da mera participação em atos de protesto é enxergada como

evidência de engajamento em atos violentos.

320 Op. cit. DORLIN, 2020, p. 25.
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5. CONCLUSÃO

Nesta pesquisa, com o objetivo de contribuir com a literatura dedicada a examinar

processos de criminalização no contexto de ciclos de protesto, realizamos um estudo de caso

sobre o processo de criminalização dos “23 presos da Copa”. No primeiro capítulo,

apresentamos uma cronologia de eventos sobre ocorrências de protestos e outras formas de

ação coletiva. Partindo do pressuposto de que a insurgência social é o resultado de processos

sociais amplos e cumulativos, e da conjunção de fatores relativos à organização interna dos

movimentos e à estrutura de oportunidades políticas disponível a esses atores, foram

identificados acontecimentos relevantes para a configuração do contexto político-institucional

no se deu o surgimento do ciclo de protestos. A partir dos eventos mapeados enquanto

“antecedentes de junho”, pode ser identificado o impacto das manifestações contra os Jogos

Pan-Americanos em 2007 na construção de uma compreensão compartilhada sobre os

impactos negativos dos megaeventos no desenvolvimento urbano, e na relação entre os

eventos internacionais e temas locais como moradia, transporte e violência urbana. A

articulação conceitual dessas temáticas acaba por aproximar ativistas engajados com pautas

distintas, com a Aldeia Maracanã emergindo como um espaço de encontro e elaboração

coletiva desses diferentes atores. Influenciado pelo Occupy Wall Street, o OcupaRio, entre

2011 e 2012, introduz formas de ação e deliberação coletiva que se tornariam características

do ciclo de protestos iniciado em 2013, como as ocupações e a tomada de decisão por

consenso. A mobilização em torno do OcupaRio segue pautando de forma conjunta demandas

que pertencem a campos distintos das políticas públicas, articuladas em uma reflexão mais

ampla sobre sistema de governo e sociedade. É fortalecida a aproximação com comunidades

afetadas pelas remoções relacionadas aos megaeventos, em especial a Vila Autódromo. Por

fim, a mobilização em torno da ameaça de demolição da Aldeia Maracanã para construção de

um estacionamento para o Estádio vizinho, como parte dos preparativos para a Copa do

Mundo de 2014, agrega apoio de diferentes campos do ativismo e enfrenta intensa repressão

policial, sendo identificado por alguns ativistas como um “evento teste” em preparação para o

controle de protestos durante o megaevento esportivo. Além de spray de pimenta, bombas de

gás lacrimogêneo e uso de cassetetes, também foram mobilizados dois blindados e um canhão

sônico para realizar a desocupação das cerca de 60 pessoas que residiam no prédio da Aldeia.

Durante o mês de junho, que marca o pico da primeira onda deste ciclo de protestos,

os protestos contra o aumento da tarifa no transporte público crescem e se massificam,

combinando pautas como a denúncia das violações cometidas nos preparativos para a Copa do
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Mundo e a violência policial contra a população nas favelas, especialmente no contexto das

UPPs, para além do tema da mobilidade urbana. São apresentados em maior detalhe dois

eventos marcantes: o protesto de 17 de junho, conhecido como “Batalha da ALERJ”, no qual

manifestantes forçaram agentes policiais a se refugiarem dentro da Assembleia fluminense, e

a manifestação de 20 de junho, a maior em número de participantes de 2013 no país. Em

ambos os casos, a resposta repressiva das forças de segurança incluiu o emprego de armas de

fogo de grosso calibre, como fuzis, e disparando tiros com munição de elastômero e bombas

de gás e de efeito moral. Também marcaram junho de 2013 no Rio de Janeiro a prisão de

Rafael Braga por porte de desinfetante e água sanitária, entendidos como artefatos

potencialmente incendiários, e a Chacina da Maré, desdobramento de uma ação policial

contra crimes contra o patrimônio que estariam sendo cometidos no contexto de uma

manifestação contra o preço das passagens e a violência policial nas cercanias do complexo

de favelas.

Depois de junho, o Rio de Janeiro segue sendo palco de frequentes eventos de

mobilização, embora menores em tamanho. Dentre elas, destacam-se as ocupações de espaços

públicos como forma de protesto, tais como o Ocupa Cabral e o Ocupa Câmara. Denunciando

a violência policial nas UPPs, surgem o Ocupa Alemão e Ocupa Borel, além da campanha

“Cadê o Amarildo?”, em resposta ao desaparecimento forçado de Amarildo Dias de Souza.

Durante todo o período entre 2013 e 2014, várias alianças foram sendo construídas entre

diferentes grupos ativistas e a articulação das lutas de diferentes campos produziram a

mobilização intensa sustentada durante esse período. É no contexto da articulação dessas

pautas que surge a Frente Independente Popular, que une diferentes movimentos e

organizações para articular mobilizações em torno do fim da violência policial, exigindo o fim

da Polícia Militar e o fim das ocupações militares nas favelas, do direito à cidade,

reivindicando a tarifa zero para toda a população, o fim das remoções e despejos e a garantia à

moradia, saúde e educação, e do direito aos recursos ambientais.

No mês de outubro, a sequência de protestos organizados pelos professores das redes

estadual e municipal do Rio gera uma repressão policial especialmente brutal, e a construção

de mais uma aliança improvável gerada nesse ciclo: aquela entre os educadores e os black

blocs. Percebendo o caráter de autodefesa daqueles manifestantes que se colocavam na linha

de frente e recorriam ao uso da força em resposta aos ataques que partiam dos agentes do

Estado, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação chega a declarar apoio oficial aos

black blocs, após deliberação em assembleia. O ano seguinte, 2014, é marcado pelo evento

trágico da morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido por um rojão durante um
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protesto, e pelos protestos contra a Copa do Mundo realizados ao longo de junho e julho,

duramente reprimidos. Na sequência, identificamos acontecimentos relevantes para

compreender a repressão institucional dos protestos, tal como a articulação entre o Executivo

Federal e governadores de diferentes estados, e a articulação entre gestores e agentes de

segurança do Rio de Janeiro e de São Paulo, promovida pela gestão Dilma Rousseff.

No segundo capítulo, descrevemos os principais acontecimentos do inquérito policial

e do processo criminal, através da análise documental dos autos completos e das narrativas de

manifestantes criminalizados apresentadas nos livros “2013: memórias e resistência” e “A

pequena prisão”. Identificamos que o processo de criminalização tem início com uma

investigação da DRCI/PCRJ, baseada em “Rondas Virtuais” que objetivavam indicar

suspeitos da prática de atos criminosos em protestos através da vigilância de perfis públicos

no Facebook. Acompanhamos o oferecimento da denúncia por associação criminosa, a prisão

temporária e preventiva dos 23 manifestantes, e os principais argumentos e elementos

probatórios levantados pela Polícia e pelo Ministério Público. Nossa análise do processo se

encerra no momento do sentenciamento, quando o juiz de 1º grau condena todos os acusados

por associação criminosa e pelo crime recém acrescentado de corrupção de menores.

No terceiro capítulo, analisamos táticas e enquadramentos repressivos mobilizados ao

longo do processo de criminalização. Inicialmente, examinamos formas de ação repressivas

caracterizadas pela tentativa de identificar indivíduos especialmente perigosos dentre um

conjunto de participantes de mobilizações sociais, associadas com o modelo de policiamento

baseado na incapacitação estratégica. São elas a ordem de prisão temporária dos manifestantes

acusados no caso dos 23, cumprida propositalmente na véspera do protesto marcado para a

final da Copa do Mundo, o estabelecimento de uma zona de não-protesto ao redor do Estádio

Maracanã e o emprego de diferentes táticas de repressão baseadas na vigilância. Na

sequência, analisamos a apreensão de materiais de leitura e objetos associados à afinidades

políticas de esquerda e a infiltração policial ilegal, identificando raízes históricas dessas

práticas no repertório repressivo do período ditatorial. Por fim, identificamos a aplicação de

uma posição jurisprudencial minoritária, construída no contexto de processos relacionados à

Lei de Drogas, mobilizada de forma análoga na investigação de associação criminosa para

justificar a busca e apreensão de objetos sem mandado.

Ao examinar o processo de enquadramentos realizado pelos atores do sistema de

justiça criminal, identificamos que há um quadro compartilhado pela DCRI/PCRJ, Ministério

Público e juízo de 1º grau, possibilitando uma articulação comum da construção legal do

crime, mas que cada um desses atores realiza processos de enquadramento com distinções e
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particularidades. Apontamos para a relevância dos temas agressão aos policiais e dano ao

patrimônio como os elementos que dão sentido à ideia de prática de “atos violentos”, central

para esse master frame criminalizante, atentando para a centralidade do tema da violência

cometida contra os policiais nos quadros produzidos pela Polícia e pelo Judiciário. Na

representação policial, o tipo de violência que seria planejada ou executada contra agentes das

forças de segurança é retratada com maior gravidade, enquanto o juiz Flávio Itabaiana

reafirma a representação de objetos tipicamente defensivos, como escudos e máscaras, como

armas de ataque. Considerando que o processo de enquadramento realizado pelo Estado não

se limita ao campo da percepção, tratando-se de uma operação que busca exercer controle ao

delimitar aquilo que pode, ou não, ser representado, atentamos também para o que é deixado

de fora das molduras produzidas. Identificamos que os enquadramentos promovidos pelos

agentes do estado relegam o tema da violência cometida por policiais contra manifestantes ao

campo da não-representabilidade, impactando a interpretação sobre o comportamento dos

manifestantes e operando uma divisão entre sujeitos com direito a defesa e sujeitos agentes da

violência.
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