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Brasília, 02 de junho de 2020.

Referente a agressão de dois policias contra um homem negro.Referente a agressão de dois policias contra um homem negro.

 

Senhor Corregedor,

 

Cumprimentando-o cordialmente, apresento, com muito pesar, demanda grave de
violação por partes de dois policiais militares contra um homem negro na cidade de
Planaltina. 

Em video (segue reportagem em anexo) gravado nessa segunda-feira (01/05/2020),
visualizamos dois policiais abordando um homem negro através de agressões com o uso
de força e cacetete. Conseguimos ver uma sucessão de golpes nas costas nuas do homem
negro que em nenhum momento apresenta tentativa de contragolpe aos policiais, pelo
contrário, o homem exclama dor e um falho esforço para se proteger das agressões sofridas. 

Esta Comissão, pautada na luta pelos direitos humanos, pela liberdade de todos e
todas repudia tal desvio de conduta e expressão do racismo institucional, de mais a mais,
considerando as competências da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Cidadania, Ética
e Decoro Parlamentar, previstas no artigo 67, do Regimento Interno da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, especialmente, ” I – investigar denúncias de violação dos direitos humanos ou
cidadania”;  solicitamos a análise das demandas e o encaminhamentos de providências.

Contando com a sensibilidade de Vossa Senhoria aguardamos retorno.

 

 

Atenciosamente,

 

FÁBIO FELIXFÁ BIO FELIX
Presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos

 
 
CEL QOPM WILLIAM DELA NO MA RQUES DE A RA ÚJOCEL QOPM WILLIA M DELANO MA RQUES DE A RA ÚJO
Corregedor do Departamento de Controle e Correição da PMDF - DCC
SIA Trecho 03 Lote 2050/2060
Brasília/DF 
CEP 71.200-033

Documento assinado eletronicamente por FABIO FELIX S ILVEIRA - Matr. 00146FABIO FELIX S ILVEIRA - Matr. 00146 ,
PresidentePresidente , em 02/06/2020, às 16:14, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de
2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro
de 2019.
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VÍDEO: policial militar do DF é flagrado ao agredir homem
negro com cassetete
Imagens foram divulgadas nas redes sociais. Testemunha aponta racismo; corporação fala em 'caso isolado'.

Por Marília Marques, Fred Ferreira e Rodrigo Serpa, G1 DF

02/06/2020 10h45 · Atualizado 

    

Um vídeo gravado na noite desta segunda-feira (1º) mostra a agressão de policiais militares a um homem negro em

uma rua de Planaltina, no Distrito Federal.

Segundo uma testemunha, a vítima das agressões – que ainda não foi identificada – estaria em situação de rua. Na

imagem (veja vídeo acima), o homem é atingido pelo menos quatro vezes com golpes de cassetete. Ele está de

costas e grita de dor.

Em nota, a Polícia Militar informou que o caso "é um fato isolado" e que será apurado pela Corregedoria da

corporação. Já, nas redes sociais, a PM publicou uma nota que nega que houve racismo na abordagem.

"A PMDF não compactua com desvios de conduta. Não se trata de racismo. Somos
uma instituição bicentenária multiétnica e consciente de suas responsabilidades
junto à sociedade. Os policiais do vídeo estão na Corregedoria e nada será impune
aos rigores da lei."

há 2 horas

Policiais militares são �agrados agredindo homem
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PM publicou nota nas redes sociais sobre abordagem a homem negro em Planaltina, no DF — Foto: Twitter/Reprodução
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"Senti muito medo, fiquei paralisado. Sabia que eu confrontasse eles, eu que estaria
naquele lugar. Eu também sou homem preto, eu sei o que é isso."

Leia mais notícias sobre a região no G1 DF.

Resumo do dia

As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail.

Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita.
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Abordagem

Nas redes sociais, o jovem que divulgou o vídeo informou que estava no local e presenciou o fato. A testemunha,

que preferiu não se identificar, escreveu que a vítima "não fez nada" e ainda "levou uma pedrada", além de spray de

pimenta.

À reportagem, o jovem contou que o homem agredido "estava completamente rendido, sem arma branca".

"Quando caiu, agonizando de dor, começou a correr, e os policiais jogaram um
objeto nele. Ele não tinha feito nada. E se tivesse feito, que policial deixaria ele
correr?"

Policial militar do DF é �agrado ao agredir homem negro com cassetete — Foto: Arquivo pessoal

Em outra publicação, ao ser questionado por outros perfis na rede, do porquê "não ter feito nada" para impedir as

agressões, o jovem, que também é negro, afirmou que os dois policiais militares que aparecem no vídeo eram

"super agressivos".
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