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OFÍCIO Nº 528/2021-CDDHCEDP

Brasília, 08 de setembro de 2021.
Assunto: Solicitação de reforço policial na Esplanada dos Ministérios
 
Senhor Secretário,
Ao passo que cumprimento-o cordialmente, venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria

o urgente reforço do policiamento na Esplanada dos Ministérios com o objetivo de garantir o
funcionamento de instituições públicas, a integridade física de servidores públicos, de usuários de
serviços públicos e de jornalistas no local.

Durante a manhã de hoje, tivemos notícia de agressões e ameaças praticadas por
manifestantes contra jornalistas da Record e do SBT e contra um cidadão usuário do serviço público
no Ministério da Saúde. Os trabalhadores do SBT conseguiram se proteger no Ministério da Saúde, os
cinegrafistas da Record tiveram que abandonar seus equipamentos na rua e correr para seus carros
em busca de proteção. Os manifestantes ainda tentaram invadir o prédio do Ministério da Saúde,
cabendo aos seguranças patrimoniais do Ministério evitar a ação. Segundo o Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Distrito Federal (SJPDF), houve notificação de pelo menos dez episódios envolvendo
jornalistas, repórteres-fotográficos e repórteres-cinematográficos. Alguns deles tiveram que sair sob
escolta do ato que cobriam profissionalmente. Outros, ao recorrerem às forças de segurança ainda
passaram por revista policial e constrangimento.

Considerando o assegurado pela Constituição Federal em seu Art. 144 "A segurança pública,
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" e no Art. 220 "A manifestação do
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição"; Considerando, por fim, as
competências da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar
expressas no Art. 67 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dentre
estas "II - articular-se com entidades públicas ou privadas de defesa dos direitos humanos e
cidadania, bem como com órgãos públicos de segurança e defesa civil, em esforço conjunto para
minimizar as causas da violência;" solicitamos a análise da referida demanda e o reforço do
policiamento na Esplanada dos Ministérios com objetivo de garantir a integridade física e o pleno
exercício das funções das instituições, dos servidores públicos e dos representantes da imprensa no
local. 

Contando com Vossa gentileza, aguardamos retorno.
 

Atenciosamente,
 

FÁBIO FELIX
Presidente da Comissão

 
Aos cuidados de,
Júlio Danilo Souza Ferreira 
Secretário de Estado de Segurança Pública 
SAM Conjunto A Bloco A Edifício Sede 4º andar, Gabinete 
Brasília – DF 



70620-000 
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