
 

  NOTA DE INDIGNAÇÃO E PESAR PELA MORTE DO ADOLESCENTE 

JHONNY LUCINDO FERREIRA DE 17 ANOS 

 
O Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP,          

organização da sociedade civil de Defesa dos Direitos Humanos e Centro de            

Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes vem a público manifestar a sua             

indignação e pesar pela morte do adolescente Jhonny Lucindo Ferreira de 17            

anos, morto por um tiro na cabeça depois de uma abordagem policial, no             

bairro de Rio das Velhas/ Prazeres  - PE, no dia 05 de Agosto de 2020.  

  

Segundo parentes o adolescente voltava ao trabalho na oficina mecânica de           

seu avô, onde trabalhava como soldador. Ele havia pego carona de moto com             

um amigo, quando levou um tiro na cabeça por parte dos policiais, que deu fim               

à vida de mais um adolescente negro e periférico no nosso país.  

 

A morte violenta de um adolescente não pode passar despercebida pela           

sociedade e suas instituições. Se faz necessário um conjunto articulado de           

ações, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de uma             

investigação criteriosa por parte do poder público para elucidação do que de            

fato ocorreu durante essa abordagem policial. 

 

A morte do adolescente Jhonny, de 17 anos, não foi um ponto fora da curva.               

Infelizmente, como retratado pelo levantamento da Rede de Observatórios de          

Segurança, que analisa dados de segurança pública nos estados de          

Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, uma em cada sete             

operações monitoradas pelo estudo resultou em ao menos uma morte. Essa           

situação escancara a seletividade e o racismo estrutural das ações violentas do            

Estado, por meio de atuações policiais, não somente no estado de           

Pernambuco, mas em todo o Brasil. 

 

O GAJOP acredita que a transparência é um exercício contínuo para o            

aprimoramento das políticas públicas, em especial as de segurança, que é um            
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problema que atinge toda a população. Sendo necessário cada vez mais uma            

segurança pública que atenda os princípios das garantias dos direitos          

fundamentais e a preservação da vida e do bem estar da comunidade em geral. 

 

O GAJOP enquanto organização da sociedade civil se soma à dor dos familiares             

e ao seu apelo por justiça, convocando todo o sistema de garantia de direitos              

de Pernambuco a se posicionarem, exigindo a transparência e celeridade nas           

investigações.  

 

Entendemos ser fundamental que o Conselho Estadual de Direitos Humanos e           

o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente            

designe uma comissão de conselheiros para acompanhar os procedimentos         

relativos ao caso de Jhonny Lucindo Ferreira e seus desdobramentos,          

assegurando a transparência necessária para evitar que outras crianças e          

adolescentes sejam vítimas dos atos de violência perpetrados pela polícia do           

Estado de Pernambuco. 

 

O GAJOP reafirma o seu compromisso na promoção, garantia e defesa dos            

Direitos Humanos e repudia fortemente a naturalização e desumanização com          

que têm sido tratados os assassinatos de crianças e adolescentes. O GAJOP se             

solidariza com os familiares e amigos de Jhonny, no desejo que prevaleça a             

verdade e a justiça. 
07 de agosto de 2020 

 
 
 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO GAJOP 
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