
Ato marca 2a audiência de policiais acusados de matarem cinco inocentes  

 

Chacina aconteceu em novembro em Costa Bastos, Zona Norte do Rio; na audiência juiz 

ameaçou retirar familiares; choro e exclamações o incomodavam 

 

Familiares, amigos e militantes de movimentos sociais se reuniram nessa segunda, 30, em 

frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na pauta do ato “Rio, há 450 anos campeão 

olímpico – cinco inocentes assassinatos com 111 tiros”, histórias que provocam indignação e 

espanto: o assassinato, a tortura e a mutilação de jovens, em sua maioria pardos e negros, 

perpetrados pela polícia e o Estado. Enquanto pais e mães relatavam a maneira covarde 

como seus filhos foram mortos ou mutilados, os quatro policiais acusados de matar com 111 

tiros cinco jovens inocentes se preparavam para a segunda audiência de julgamento. Ao 

contrário do que se vê quando celebridades recorrem à justiça para tratar de suas pendengas, 

não havia sequer um representante da grande mídia para cobrir o assombroso caso. 

  

O sofrimento das famílias dos jovens mortos com 111 tiros começou no dia 28 de novembro 

de 2015. Os amigos de infância Roberto de Souza, 16 anos, Carlos Eduardo da Silva Souza, 

16, Cleiton Corrêa de Souza, 18, Wesley Castro, 20, e Wilton Esteves Domingos Junior, 20, 

voltavam do Parque de Madureira, na Zona do Norte, por volta das 23 horas e pretendiam 

lanchar na comunidade de Costa Barros. Não chegaram ao seu destino. Na altura da curva 

Vinte, na estrada João Paulo, o carro em que estavam foi alvejado pela PM com mais de uma 

centena de tiros. Os policiais alegam que confundiram os jovens com banditos, que haviam 

roubado cargas de um caminhão. Há suspeita que um dos policiais fizesse a segurança 

particular do veículo. 

 

 Os “achismos e confusões” da PM carioca têm levado à morte dezenas de inocentes. De 

acordo com o  Instituto de Segurança Pública (ISP), autarquia ligada à Secretaria de 

Estado de Segurança do Rio de Janeiro, só em 2015, 645 pessoas foram mortas em 

confronto com a polícia. Dessas, 41,7% têm de 0 a 29 anos; e 69,5% são negras ou pardas. 

Não fica claro, no entanto, se casos como o dos jovens de Costa Bastos, entram nessa conta – 

uma vez que não houve confronto algum. Os jovens trabalhavam, não tinham passagem pela 

polícia e não estavam sequer em uma atitude suspeita – a menos que se considere suspeito 

cinco jovens negros estarem em um carro. “Era um gol velho, de duas portas. Já viu bandido 

usar carro de duas portas? Meu sobrinho era um menino estudioso, queria entrar pra 



Marinha”, desabafa, em lágrimas, Maria da Conceição, tia de Carlos Eduardo, um dos 

assassinados.  

 

Insensibilidade e tortura sistemática 

De acordo com a página do Facebook do movimento Basta RJ, porta-voz de famílias 

como a dos cinco rapazes de Costa Bastos, a audiência, a qual a reportagem não teve 

acesso, foi marcada pela insensibilidade do magistrado, que ameaçou evacuar a sala, se 

“o choro e as exclamações das mães presentes não parassem de perturbá-lo”. Diante da 

arbitrariedade, os familiares abandonaram o recinto. Anteriormente, já haviam sido 

proibidos de entrarem na sala de audiência com camisetas com foto das vítimas. 

No ato, finalizado com um jogral, no qual os manifestantes se ajoelharam e proferiram 

palavras de protestos, outros descasos e atrocidades vieram à tona através de relatos 

comoventes. Num deles, a estudante de direito e moradora do Morro do Cantagalo, na 

Zona Sul, Daise Silva de Carvalho, 44, contou a história de seu filho Andreu Luis, 

morto nas dependências do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) . 

Na teoria, o departamento tem a louvável missão de “promover socioeducação no 

Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos 

solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e 

a convivência familiar e comunitária”. 

A prática, segundo relatos de internos e familiares, é bem diferente. Daise sabe muito 

bem disso. Seu filho já tinha passado três vezes pela instituição, tendo sido torturado e 

jurado de mortes pelos agentes. Daise não se calava e reclamava do tratamento dado a 

Andreu e a outros menores sob a tutela da instituição. A cada reclamação da mãe, as 

sessões de tortura recrudesciam. “Meus filho me pediu para não falar mais nada. Cada 

vez que eu reclamava do tratamento, ele apanhava mais ainda”, conta. 

Em 1o de janeiro de 2008, Andreu estava livre, mudara de vida e trabalhava como 

garçom. As coisas pareciam tomar outro rumo. O jovem havia trabalhado a noite toda e 

resolveu dar um mergulho no mar para descansar da intensa jornada. No meio do 

caminho, parou para falar com um conhecido, que, segundo consta, havia roubado uma 

socialite. Típico caso de estar com a pessoa errada, no lugar errado. Foi preso 

juntamente com o amigo e encaminhado imediatamente a uma unidade do Degase na 



Ilha do Governador – procedimento que foge aos padrões de apreensão de menores. 

Nesse mesmo dia, foi concretizada a antiga ameaça dos agentes. Após uma sessão de 

espancamento, feita covardemente por seis agentes, o jovem morreu. Passados 8 anos, 

nenhum deles foi preso ou sofreu qualquer sanção administrativa. Pelo contrário, houve 

quem ascendesse profissionalmente, prestando concurso público e hoje – pasmem – 

trabalha na Unidade de Realengo do Colégio Pedro II, uma conceituada escola pública. 

“Absurdo”, diz Daise. Absurdo, dizemos todos nós.  


