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OS SENTIDOS DA RETIRADA DA LETALIDADE POLICIAL COMO CRITÉRIO 

DO SISTEMA DE METAS E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS 

 

 

RESUMO 

 
Este artigo busca analisar os sentidos da retirada da letalidade policial do Índice Estratégico              
de Criminalidade do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultado a partir literatura             
sobre segurança pública, democracia e neoliberalismo. Foi apontado que a letalidade policial            
acompanha o avanço da lógica de extrema-direita no cenário político fluminense,           
representando um distanciamento da política de segurança do estado do Rio de Janeiro da              
democratização. Também foi apresentado como o neoliberalismo de extrema-direita no Brasil           
desiguala sujeitos já formalmente desigualados e como ele contribui para a despolitização da             
segurança pública.  
 

Palavras-chave: Sistema de Metas; polícia militar; letalidade policial, democracia;         

neoliberalismo.  

 

ABSTRACT 

 
This article looks to analyze the meanings of the removal of police lethality from the Strategic                
Crime Index of the Goals and Result Tracking System, based on the literature about public               
security, democracy and neoliberalism. It was pointed out that police lethality accompanies            
the advancement of far right logic in Fluminense's political scenario, representing a distancing             
from security policy in the state of Rio de Janeiro from democracy. It was also presented how                 
the far right brazilian neoliberalism treats unequally the people that's already formally uneven             
and how this contributes to the depoliticization of the public security.  
 

Keywords: Goals system; military police; police lethality; democracy; neoliberalism.  
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1. Introdução 

 

Inicialmente, este artigo iria analisar as percepções de policiais militares de Campos            

dos Goytacazes lotados no 8.º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sobre                

as mudanças dos Indicadores Estratégicos de Criminalidade (IECs) do Sistema de Metas e             

Acompanhamento de Resultados (SIM), política de segurança do estado do Rio de Janeiro             

voltada para as polícias militar e civil. Porém, por conta da pandemia do novo Coronavírus               

não foi possível seguir com as entrevistas semi-estruturadas que estavam já autorizadas pelo             

comando deste batalhão. 

Considerando as condições impostas pela pandemia do novo Coronavírus, serão          

analisados os sentidos da retirada da letalidade policial como item do Sistema de Metas. Desta               

forma, busca-se compreender a partir de levantamento bibliográfico as razões pelas quais em             

2019, no governo Wilson Witzel, o decreto que estabelece o SIM foi alterado, sendo esta               

última meta retirada do Indicador Estratégico “Letalidade Violenta” e o roubo de carga             

incluído no Indicador Estratégico “Roubo de Rua” através do Decreto n.º 46 775. Também              

serão abordadas analiticamente as mudanças do SIM o considerando como parte das            

mudanças do recente cenário político brasileiro, por meio da análise da literatura sobre             

segurança pública, democracia e neoliberalismo.  

Neste sentido, na primeira parte do artigo, será apresentado um breve histórico da             

política de metas na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. A seguir, serão abordadas                

as possíveis lógicas que podem orientar a compreensão da retirada da letalidade policial como              

meta do SIM, fazendo uma discussão sobre autores específicos do campo da segurança             

pública no Brasil, bem como de autores que discutem o avanço do neoliberalismo no mundo e                

sua gestão por governos orientados pela ideologia da extrema-direita. 

 

2. Breve apresentação do SIM 

 

Criada em 2009 durante o governo Sérgio Cabral pela hoje extinta Secretaria de             

Estado de Segurança (SESEG) através do Decreto n.º 41 931, sendo José Mariano Beltrame              

secretário, o Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados é definido pelo governo do              

estado como “um modelo de gestão voltado para resultados” (SESEG, [entre 2009 e 2018]).              
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Seu principal objetivo é “desencadear ações integradas de prevenção e controle qualificado do             

crime e estabelecer as metas para a redução da incidência dos Indicadores Estratégicos de              

Criminalidade” (SESEG, [entre 2009 e 2018]). Ainda, visa “introduzir uma cultura de gestão             

nas forças de segurança do estado e reforçar a integração das Polícias Civil e Militar e reduzir                 

os índices de criminalidade, mais especificamente a Letalidade Violenta, o Roubo de Veículo             

e o Roubo de Rua” (SESEG, [entre 2009 e 2018]). O SIM se estrutura em “um modelo de                  

divisão geográfica com vistas à compatibilização das unidades territoriais das Polícias Civil e             

Militar” (SESEG, [entre 2009 e 2018]), contemplando “com premiações semestrais e           

individuais, os profissionais de Segurança Pública por produtividade, ações de integração e            

boas práticas” (SESEG, [entre 2009 e 2018], grifo do autor). Inicialmente, em 2009, “por              

impactarem mais fortemente a sensação de segurança” (GOVERNO DO ESTADO DO RIO            

DE JANEIRO, 2009) foram definidos como Indicadores Estratégicos de Criminalidade:          

Roubo de Rua (somatório de incidências de roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo               

celulares), Roubo de Veículo e Letalidade Violenta (somatório do número de vítimas de             

homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, e latrocínio). Em 2011, ainda no governo              

Sérgio Cabral, foi adicionado pelo Decreto n.º 42 780 a este último Indicador Estratégico os               

então chamados autos de resistência, “visando reduzir a letalidade policial, incentivando o            

melhor planejamento das ações policiais com vistas à preservação da vida de todos” (SESEG,              

[entre 2009 e 2018]). Em 2016, passou a se chamar “homicídio decorrente de oposição à               

intervenção policial” pelo decreto n.º 45 567 e desde 2018 é designado de “morte por               

intervenção de agentes do Estado” pela portaria 229 do Ministério da Segurança Pública. Em              

2019 o IEC “Letalidade violenta” é alterado e a letalidade policial é retirada do SIM, sendo                

acrescentado o roubo de carga no IEC “Roubo de rua”. Cada IEC representa um peso no                

Índice de Desempenho de Metas (IDM), como representado na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Cálculo do IDM. 

Indicadores 
Estratégicos 

Resultado no semestre Peso do Indicador 
Estratégico 

Fator alcançado 

Letalidade Violenta % de cumprimento da 
meta 

PESO 3 Fator do Indicador 

Roubos de Veículos % de cumprimento da 
meta 

PESO 2 Fator do Indicador 
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Roubos de Rua % de cumprimento da 
meta 

PESO 1 Fator do Indicador 

Roubo de Carga % de cumprimento da 
meta 

PESO 1 Fator do Indicador 

   Soma dos fatores/7 = 
IDM 

Fonte: Adaptado do decreto n.º 46.775, Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2019 

 

3. O Sistema de Metas e movimento pendular das políticas de segurança pública 

 

As mudanças ocorridas em 2011 e 2019 do Sistema de Metas, expostas anteriormente,             

compõe um fenômeno inserido num quadro mais amplo da segurança pública, descrito por             

Lima e Sinhoretto (2015), onde: 

 
observa-se que no campo da segurança pública há um pêndulo entre medidas            
de modernização democrática das polícias e do sistema de justiça criminal e            
a retroalimentação de forças isomórficas que recolocam a violência         
institucional e a baixa eficiência na prevenção do crime na garantia de            
direitos como elementos constituintes do padrão de atuação das polícias          
brasileiras (p. 120) 

 
De acordo com Lima (2019), “a incorporação das inovações propostas pelos           

programas de redução da violência será, portanto, residual e pendular, a depender de quem,              

individualmente, ocupe a posição de poder e de governança das instituições policiais” (p. 59).              

Esse fenômeno é percebido com a introdução da redução da letalidade policial como meta no               

SIM, “com vistas à preservação da vida de todos” e a sua retirada alguns anos depois                

acompanhada pela defesa do combate militarizado para a redução da violência.  

Segundo Lima e Sinhoretto (2015), isso se dá pela “coincidência histórica entre a             

redemocratização e a experiência da violência, da exacerbação do medo e da insegurança” (p.              

120). Dessa forma, o SIM, assim como outras políticas públicas de segurança, é tensionado              

pelos pressupostos democráticos, mas a ideia de que apenas uma “resposta firme”, traduzida             

em aumento da repressão policial e do combate militarizado, pode conter a violência, acaba              

jogando o pêndulo para o lado oposto ao da democratização.  

Para Lima (2019), esse movimento pendular, onde as iniciativas de redução da            

violência acabam se diluindo “na alternância de lideranças e de mudanças de prioridades             
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políticas e institucionais” (p. 56), é um sintoma da falta de mudanças estruturais necessárias à               

estabilização da nação e da pouca adesão da máquina pública a uma gestão aderente aos               

princípios da Constituição de 1988, designando a gestão da ordem pública às instituições             

“ainda permeadas por culturas organizacionais muito arraigadas e não necessariamente          

informadas pelos pressupostos democráticos e de garantia de direitos civis e humanos” (p.             

55). 

Apesar da inclusão da letalidade policial no SIM representar um passo para o caminho              

da democratização da segurança pública, pois pelo menos sinaliza a importância da            

diminuição das mortes causadas por intervenção de agentes do Estado colocando-a como            

meta, para Lima, Bueno e Mingardi (2016) 

 
as inovações não conseguiram força para alterar a arquitetura institucional          
(...), pouco alterando a estrutura normativa e burocrática de administração          
dos conflitos. As mudanças sempre se deparariam com o risco da           
descontinuidade, na medida em que estavam lastreadas apenas na vontade          
política e não lograram mudar a “lógica em uso” das instituições policiais (p.             
58) 

 
A persistência dessa “lógica em uso” apontada pelos autores talvez esteja no que foi              

apontado como hipótese por Misse (2014). Ao analisar o impacto das Unidades de Polícia              

Pacificadora na cidade do Rio de Janeiro nas taxas de letalidade e uma possível relação entre                

estas e o SIM, o autor aponta que, apesar de o Sistema de Metas possivelmente ter exercido                 

algum controle no policial na ponta, pode haver uma relação entre “a redução dos homicídios               

e o aumento dos desaparecimentos pela meta estipulada pela Secretaria de Segurança. Isso             

poderia explicar a queda abrupta nos homicídios e autos de resistência em 2010 e o aumento                

dos desaparecimentos, em contrapartida, no mesmo ano” (p. 690). Dessa forma, apesar da             

importância de tentar diminuir a letalidade policial, o SIM pode ter contribuído em algum              

nível para a sub notificação da meta.  

Nesse sentido, Lima, Bueno e Mingardi (2016) apontam que: 

 
na ausência de uma política de segurança pública pautada na articulação de            
energias e esforços para a garantia de direitos, no respeito e na não violência,              
deixamos de enfrentar o fato de que o nosso sistema de justiça e segurança              
necessita de reformas estruturais mais profundas. E não se trata de           
defendermos apenas mudanças legislativas tópicas ou, em sentido inverso,         
focarmos apenas na modernização gerencial das instituições encarregadas de         
prover segurança pública no Brasil (p. 65) 
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Dessa forma, mesmo que a inclusão da redução da letalidade policial tenha sido um              

avanço como apontado anteriormente, os autores indicam que mudanças do gênero           

constituem caráter incremental e não são suficientes para mudar o cenário institucional            

vigente (p. 65), sendo necessárias reformas estruturais no campo da segurança pública para             

um impacto efetivo nas taxas de letalidade policial. Contudo, isso não retira a gravidade de               

não apenas deixar de estabelecer como meta a redução das mortes causadas por intervenção              

de agentes do Estado, mas também institucionalizar um discurso onde se defenda o aumento              

da letalidade policial como estratégia de redução da violência. Enquanto a inclusão da meta              

em 2011 representa um passo em direção à democratização da segurança pública, a sua              

retirada, acompanhada de um discurso de extrema-direita, representa vários passos atrás e            

contribui para o afastamento da população a garantia dos direitos civis, especialmente às             

pessoas pretas e aos moradores de regiões periféricas, considerando que são os principais             

atingidos pela letalidade policial.  

 

4. Mudança no Sistema de Metas e descontinuidade da democratização da segurança            

pública 

 

Segundo Lima, Bueno e Mingardi (2016), “nossa atual Constituição não define o que             

vem a ser segurança pública, apenas delimita quais organizações pertencem a esse campo” (p.              

56). Ainda para Bueno, Lima e Sinhoretto (2015) “é nítida a ausência de um projeto de                

governança das polícias brasileiras e de alinhamento das políticas de segurança pública aos             

requisitos da democracia e à garantia de direitos humanos” (p. 126). Para eles, “não há               

consenso de que a referência moral do sistema penal seja a defesa da vida, como estabelecido                

na Constituição, em seu artigo 5.º” (p.127).  

Inicialmente, o único fundamento dado pelo decreto que estabelece o SIM para a             

escolha das metas foi o que mais fortemente impacta na sensação de segurança. Porém,              

colocá-lo como único norte para a definição das metas pode indicar lacunas entre o SIM e os                 

pressupostos democráticos, a medida que o que é sentido como seguro também pode se              

distanciar dos princípios fundamentais da nossa Constituição. Para exemplificar essa questão,           

de acordo com o 10.º Anuário Brasileiro de Segurança Pública , 57% da população brasileira              1

acredita que “bandido bom é bandido morto” (2016, p. 125). Pesquisa realizada pelo             

1 Nos anuários seguintes esse dado não estava mais presente, sendo esse o mais recente.  
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Datafolha em 2017 também apontou que 57% da população se declarou a favor da pena de                

morte e 84% a favor da redução da maioridade penal. Dessa forma, considerando a demanda               

por uma resposta mais repressiva ao problema da violência, o que é sentido como seguro nem                

sempre vai de encontro aos pressupostos democráticos estabelecidos em 1988. Isso não            

significa dizer que os IECs e suas metas vão contra aos requisitos da democracia, mas que o                 

SIM não aparenta ter sido pensado a partir destes, constituindo o desalinhamento apresentado             

pelos autores. Também não significa dizer as demandas da população não devem ser ouvidas              

na construção de políticas de segurança, mas que resoluções para o controle de violência não               

podem ser resumidas a elas.  

Ao investigarem as práticas institucionais das organizações do chamado sistema de justiça             

criminal brasileiro no contexto do desenvolvimento da democracia brasileira, Lima,          

Sinhoretto e Bueno (2015) apontam que a Constituição de 1988 “significou uma mudança             

discursiva fundamental em relação aos mecanismos legítimos de controle social e do crime”             

(p. 124).  Segundo Lima e Sinhoretto, 

 
a democracia, apesar de todas as persistências de práticas violentas          
autoritárias – dentro e fora das polícias – introduziu tensões no campo da             
segurança pública que, se não permitem a incorporação de consensos          
mínimos relativos às transformações no modelo institucional vigente,        
fomentam o debate sobre um modelo de ordem pública baseada na           
cidadania, garantia de direitos e acesso à justiça. Assim, elas parecem           
induzir, não sem contradições e resistências, mudanças de repertório e          
formulação de novos enunciados políticos, nos quais mecanismos de         
accountability e de governança sejam compreendidos enquanto instrumentos        
de eficiência democrática, vinculando o respeito aos direitos humanos às          
práticas operacionais das polícias na prevenção da violência e no          
enfrentamento do crime (2011, p. 130). 

 
Essas tensões refletiram no SIM, considerando o fundamento dado para a inclusão da             

letalidade policial em 2011 no IEC “Letalidade violenta”, onde foi apontado o “incentivo ao              

melhor planejamento das ações policiais com vistas à preservação da vida de todos”. Aqui, há               

uma aproximação do discurso da política de segurança aos princípios fundamentais da            

Constituição de 1988. Além do discurso, o governo do estado avança ao considerar as mortes               

causadas por intervenção de agentes do Estado como parte do quadro mais amplo da              

violência. Apesar dos problemas relacionados ao processamento policial e judiciário dos           

casos de letalidade policial, como será apontado em seguida, o governo do estado do Rio de                
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Janeiro nesse cenário apresenta um discurso preocupado com a diminuição dos “autos de             

resistência” a partir de um melhor planejando as ações policiais.  

Apesar da aparente tendência democratizante inaugurada pela chamada “Constituição         

Cidadã”, “cuja centralidade na vida do país parecia selar as pazes do Estado com a sociedade,                

reforçar direitos sociais e políticos e incluir milhões de brasileiros em um novo e mais justo                

modelo de desenvolvimento” (LIMA, 2019, p. 55), o Brasil após 30 anos “parece encerrar um               

ciclo de apostas na ampliação da agenda de direitos civis, humanos e sociais” (LIMA, 2019,               

p. 54). A mudança no SIM em 2019, com a retirada da letalidade policial como uma das                 

metas, acompanha as mudanças nos discursos do cenário político brasileiro e fluminense dos             

últimos anos. Se em 2011 o governo do estado se posicionava contra o aumento da letalidade                

policial, nas eleições de 2018 o aumento desta se torna quase uma promessa de campanha.               

Apesar do discurso onde se defende o aumento da repressão contra o crime não ser nenhuma                

novidade para a população fluminense, o discurso presente nas eleições de 2018 se apresenta              

como novidade. Em campanha, Wilson Witzel, então candidato a governador do estado do             

Rio de Janeiro em 2018, defendeu a criação de uma lei que autoriza a polícia a matar quem                  

estiver portando um fuzil, pois “se andar de fuzil na rua, sem que seja uma autoridade policial                 

ou militar autorizada a usar, ele é um risco iminente que deve ser abatido porque ele vai usar a                   

arma” (ALENCASTRO, 2018). Também em 2018 após as eleições, Witzel afirmou que            

policiais que matassem quem estivesse portando fuzis não devem ser responsabilizados “em            

hipótese alguma” e que “o correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o                   

correto: vai mirar na cabecinha e... fogo! Para não ter erro” (PENNAFORT, 2018) A              

novidade, no discurso do governador, é fazer como palco de campanha a defesa explícita de               

valores contrários a Constituição de 1988. Além dele, alguns dos deputados estaduais mais             

votados no estado nas eleições de 2018 também fizeram suas campanhas com um discurso de               

“combate a violência” pelo aumento da repressão. Apesar da intensificação desse discurso,  

 
não se trata de negar que houve mudanças e nem de afirmar que as mudanças               
foram completas; o balanço da democratização na segurança pública e na           
justiça criminal aponta antes para a criação de novas ambivalências e           
ambiguidades, que podem ser identificadas na persistência de um conflito de           
forças que antagoniza defensores de direitos humanos e o clamor popular por            
mais segurança e justiça, muitas vezes saciado exatamente por ações          
policiais que envolvem violência e mortes (LIMA; SINHORETTO, 2015, p.          
134) 

 

 



10 

Entretanto, por mais que parte da população do estado aprove a lógica do “bandido              

bom é bandido morto” como solução para o problema da violência, como sinalizado nas              

urnas, não há garantias de que apenas os “bandidos” sejam mortos pela polícia nos chamados               

“autos de resistência”. Misse, Grillo e Neri (2015) apontam que na cidade do Rio de Janeiro 

 
os homicídios registrados sob a rubrica dos autos de resistência não são            
devidamente investigados, havendo uma tendência hegemônica ao       
arquivamento, marcada pela preponderância da versão policial original        
fundamentada em não mais do que a “fé pública” depositada nesses agentes            
e formulações depreciativas sobre a conduta das vítimas. Investigam-se os          
mortos e não as mortes (p. 69) 

 
Além da apuração judiciária realizada pelos autores verificar a “predominância da não            

contestação da ‘exclusão de ilicitude’ que legitima os homicídios cometidos por policiais” (p.             

69), os trabalhos de Cano e Duarte (2014) e Bueno (2014) apontam os empecilhos ao               

funcionamento das corregedorias das polícias militares 

Ainda, nada indica que essa seja uma “estratégia” eficiente de redução da violência,             

pois de acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública “não existe uma              

coincidência entre os estados com maior proporção de letalidade policial e as maiores             

reduções nas mortes violentas intencionais, sugerindo que os discursos que associam           

letalidade policial à redução da violência não possuem lastro na realidade” (2019, p. 60).  

 

5. Gestão da vida delegada às polícias 

 

Para Lima e Sinhoretto (2015), é delegada “a definição do que vem a ser ordem               

pública não ao poder judiciário ou à lei, mas aos policiais militares da ponta, às praças que                 

interagem cotidianamente com a população (...) e estariam a operar a tênue fronteira entre o               

legal e o ilegal” (p. 128). Nesse sentido, para os autores, a gestão da vida e o controle social                   

no Brasil acaba ficando a cargo especialmente dos policiais militares.  

Também, para Lima e Sinhoretto (2015), é somada a essa responsabilização do             

policial na ponta a “lógica em uso” das polícias. Segundo os autores, 

 
na cultura organizacional das polícias militares brasileiras, a adoção nos          
cursos de formação policial de conteúdos programáticos de direitos humanos          
e de novos procedimentos que visem a conter o uso não legítimo da força              
colide com práticas institucionais ainda muito fortemente baseadas no         
confronto e no enfrentamento, no ethos do policial guerreiro, do herói em            
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defesa da sociedade. No entanto, na “lógica em uso” dos procedimentos           
policiais, a fronteira entre o legítimo e o não legítimo é tênue e nem sempre               
explicitada, variando conforme o segmento da população alvo da vigilância e           
do tipo de crime cometido (p. 127).  

 
Os autores apontam que a “lógica, que se pode chamar de protagonismo militarizado,             

preconiza que o criminoso precisa ser abatido, neutralizado, morto, tal como inimigo” (2015,             

p. 129). Além disso, para os autores, “no lugar do uso da força para a defesa do Estado                  

democrático de direito, a ideologia do combate militarizado do inimigo convence que matar –              

e em decorrência disto, morrer – é a vocação e o dever dos policiais” (2015, p. 129). Ainda de                   

acordo com Misse “há um senso comum generalizado, não apenas entre policiais, mas entre              

atores das demais instituições do Sistema de Justiça Criminal e na opinião pública como um               

todo, de que matar um criminoso não constitui crime, pois se acredita que eles ‘merecem’               

morrer” (2011, p.115). Também para o autor,  

 
os “autos de resistência” funcionam como um tipo de classificação de morte            
violenta que permite a execução de indivíduos vistos como “irrecuperáveis”,          
e, logo, “matáveis”, pelos policiais, sem que isso, embora legalmente          
constitua um crime, seja ao menos investigado (uma vez que não se trata de              
uma morte investigável) (2011, p. 116).  

 
Contudo, Misse (2011) também aponta que “é insuficiente atribuir a responsabilidade           

por estas mortes a uma ‘cultura policial’, sendo imprescindível avaliar a eficácia dos controles              

legais externos às polícias sobre os casos desse tipo, em especial daqueles exercidos pelo              

Ministério Público e o Tribunal de Justiça” (p. 128). Dessa forma, o autor salienta a               

importância de não reduzir o debate das mortes causadas por intervenção de agentes do              

Estado a uma questão meramente “cultural”.  

Se antes o governo do estado pelo menos apontava a importância da redução da              

letalidade policial nas metas do SIM, o discurso dos últimos anos segue caminhando com              

mais convicção para a defesa do combate militarizado, com o reforço da ideia de que               

criminosos são, nas palavras do governador, “inimigos” ou “terroristas” que precisam ser            

“abatidos” (SOARES, 2019) Nesse discurso, as mortes causadas por intervenção de agentes            

do Estado são naturalizadas da mesma forma em que o matar e morrer é visto como natural                 

em uma guerra. O discurso que anuncia “não ande de fuzil, você vai morrer” (SARZA, 2019)                

estabelece a letalidade policial como mera consequência do “fazer policial”. Entretanto, “um            

governo exige, tolera ou proíbe a posse de determinadas capacidades coercitivas, definidas e             
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regradas em termos das circunstâncias (oportunidade) e formas (propriedade) de uso de força             

policial. Essa definição de capacidades é condição necessária para a governança da polícia”             

(MUNIZ; PROENÇA JÚNIOR, 2013, p. 120). Nesse sentido, as mortes causadas por            

intervenção de agentes do Estado não se limitam à relação de causalidade da profissão, mas               

são resultados por políticas de governo.  

Essa lógica vai na contramão da construção de uma política pública de segurança             

pautada na garantia do direito a um julgamento justo por meio dos princípios do devido               

processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da publicização, conforme preconiza a             

Constituição, pois a penalização aqui é  executada  antes de qualquer julgamento.  

Nesse sentido, com a retirada da letalidade do SIM, segue-se delegando a            

responsabilização da gestão da vida ao policial na ponta, onde é definido pelo imaginário              

social e pelas culturas organizacionais vigentes quem é o “cidadão de bem” e quem é               

“bandido” ou quem é “envolvido-com” o crime (CECCHETTO, MUNIZ e MONTEIRO,           

2018), ou seja, quem pode ser morto ou quem merece morrer, mas nesse caso a letalidade                

policial não apenas deixa de ser sinalizada como um problema no SIM, sendo sua diminuição               

colocada como uma meta, como é incentivada pelo próprio governo do estado.  

De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública, em 2019 o              

estado do Rio de Janeiro apresentou sua maior taxa de letalidade policial desde 2003, ano em                

que órgão começou a contabilizar o índice. Esse número já estava em crescimento desde              

2014, contudo, apresenta o inédito patamar desde o começo da série histórica de 11 mortes               

ocasionadas por intervenção de agentes do Estado por 100 mil habitantes e um aumento de               

18% em relação a 2018, como apontado na tabela a seguir. Ainda, segundo balanço realizado               

pelo Observatório da Segurança do Rio de Janeiro, do Centro de Estudos de Segurança e               

Cidadania (CESeC), de janeiro a dezembro de 2019 foram contabilizadas 1.296 operações,            

que resultaram em 387 mortes. Ou seja: uma morte a cada 3,3 operações. Ao comparar esses                

dados com os do Observatório da Intervenção, que abrangem o período de março a dezembro               

de 2018, a CESeC constatou que a letalidade em operações em 2019, nesse mesmo período,               

cresceu 92%, considerando que em 2018 foram 2011 mortes em 711 operações.  

 

Tabela 2: Série histórica das mortes causadas por intervenção de agentes do Estado no estado do Rio                 

de Janeiro (2003 - 2019) 

Ano Total  Percentual de Taxa por 100 mil 
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diferença em relação 
ao ano anterior 

2003 1.195  8 

2004 983 -17, 7% 7 

2005 1.098 11, 7% 7 

2006 1.063 -3, 2% 7 

2007 1.330 25,1% 9 

2008 1.137 -14, 5% 7 

2009 1.048 -7, 8% 7 

2010 855 -18, 4% 5 

2011 523 -38, 8% 3 

2012 419 -19, 9% 3 

2013 416 -0, 7% 3 

2014 584 40, 4% 4 

2015 645 10, 4% 4 

2016 925 43, 4% 6 

2017 1.127 21, 8% 7 

2018 1.534 36, 1% 9 

2019 1.814 18, 3% 11 

Fonte: Adaptado do Instituto de Segurança Pública 

 

Segundo Sílvia Ramos, coordenadora do CeSEC, “a área de segurança pública do Rio             

de Janeiro está sendo reduzida a operações no varejo da venda de drogas, com pouco               

planejamento e alta letalidade” (OLIVEIRA, 2020). Ainda, para ela, “todo dia saem patrulhas             

e vão trocar tiros com os criminosos nos bairros de periferia, sem nenhum planejamento, sem               

nenhuma investigação e nenhuma integração com outras forças. São operações no varejo,            

improvisadas e por isso mesmo tem alta letalidade” (OLIVEIRA, 2020).  

Nesse sentido, considerando: a retirada da redução da letalidade policial como meta; o             

discurso institucionalizado que apresenta a letalidade policial como estratégia de resolução de            

conflitos; a definição do que vem a ser a ordem pública dada aos policiais na ponta, como                 
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apontado Lima e Sinhoretto (2015); os problemas relacionados ao processamento policial e            

judiciários das mortes causadas por intervenção de agentes do Estado e o caráter improvisado              

das operações policiais orientadas para o varejo apontado por Ramos, talvez esteja se abrindo              

espaço para ampliação da autonomização dos governos policiais, como apontado por Muniz e             

Mello (2015). 

 

6. A retirada da letalidade policial e o avanço do neoliberalismo de  extrema-direita 

 

Para a compreensão do neoliberalismo e de seus impactos em governos e indivíduos,             

serão empregados aqui alguns autores que operam com a concepção de que o neoliberalismo              

não pode ser restrito a políticas aplicadas por governos, pois também compreende um             

conjunto de racionalidades incorporadas e reproduzidas pelos sujeitos por meio da construção            

de sujeitos neoliberais. É necessário considerar que o neoliberalismo não opera e não é              

construído da mesma forma em todos os lugares. As particularidades da sociedade brasileira,             

sua histórica relação com os direitos, em especial os civis e sociais, podem nos colocar em                

uma condição peculiar de construção, incorporação e reprodução do neoliberalismo. Logo, o            

foco aqui é como o neoliberalismo, considerando as especificidades da sociedade brasileira,            

altera radicalmente os valores, coordenadas e princípios de realidade que governam ou            

“conduzem a conduta” de governos (BROWN, 2019, p. 31) e dos indivíduos (DARDOT;             

LAVAL, 2016, p. 17) e como isso impacta no Sistema de Metas. 

De maneira geral, para Foucault (1979), a construção neoliberal, em especial a partir             

do modelo americano, se baseia na teoria do “capital humano”, onde  

 
no neoliberalismo - e ele não esconde, ele proclama isso -, também vai-se             
encontrar uma teoria do homo oeconomicus, mas o homo oeconomicus, aqui,           
não é em absoluto um parceiro da troca. O homo oeconomicus é um             
empresário, é um empresário de si mesmo. Essa coisa é tão verdadeira que,             
praticamente, o objeto de todas as análises que fazem os neoliberais será            
substituir, a cada instante, o homo oeconomicus parceiro da troca por um            
homo oeconomicus empresário de si mesmo, sendo ele próprio seu capital,           
sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a fonte de [sua]              
renda (p. 310).  

 
Nessa nova racionalidade, as noções de “sucesso” e “fracasso” são individualizadas,           

considerando que cada um é um empreendedor de si e são independentes de questões sociais.               

Segundo Dardot e Laval (2016), o neoliberalismo 
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define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em             
todas as sociedades que as seguem no caminho da “modernidade”. Essa           
norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de competição             
generalizada, intima os assalariados e as populações a entrar em luta           
econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais segundo o           
modelo do mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais          
profundas, muda até o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo e a               
comportar-se como uma empresa (p.16).  

 
Dessa maneira, segundo Brown (2019), essa nova racionalidade é incorporada e, ao            

mesmo tempo, construída por governos. Segundo a autora, as implicações dessa nova lógica             

excedem a “política econômica e do fortalecimento do capital. Ao contrário, nessa            

racionalidade os princípios do mercado se tornam princípios de governo aplicados pelo e no              

Estado, mas também que circulam através de instituições e entidades em toda a sociedade” (p.               

31).  

Também de acordo com Dardot e Laval (2016), o neoliberalismo busca menos a             

“retirada” do Estado que a “transformação da ação pública, tornando o Estado uma esfera que               

também é regida por regras de concorrência e submetida a exigências de eficácia semelhantes              

àquelas a que se sujeitam as empresas privadas” (p. 270). Segundo os autores, essa “nova               

gestão pública consiste em fazer com que os agentes públicos não ajam mais por simples               

conformidade com as regras burocráticas, mas procurem maximizar os resultados e respeitar            

as expectativas dos clientes” (p. 296). Dessa forma, os policiais recebem metas que são              

avaliadas regularmente, onde “a eficácia deve aumentar em razão da pressão constante e             

objetivada que pesará sobre os agentes públicos, em todos os níveis, de tal modo que acabem                

artificialmente na mesma situação do assalariado do setor privado, que está sujeito às             

exigências dos clientes e às de seus superiores” (p. 296). O governo estadual, através do               

Sistema de Metas, e a sociedade “que busca retorno dos seus impostos” espera que os               

policiais na ponta “batam” novas metas, traduzidas nos IECs da mesma forma que é esperado               

de vendedores de lojas de vestuário a venda de um certo valor. Dessa forma, cria-se uma                

espécie de “policial-empresa”, onde sua “renda”  dependerá de sua produtividade.  2

Ainda, segundo os autores, “a mudança na concepção e na ação do Estado também              

imprimiu-se no vocabulário político. O termo ‘governança’ tornou-se palavra-chave da nova           

norma neoliberal, em escala mundial” (2016, p. 273). Termos como “produtividade” e “boas             

2 Foucault (1979, p. 308) aponta que nessa lógica do neoliberalismo a noção de “salário” é convertida para 
“renda”.  
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práticas” presentes no discurso das empresas e também na descrição dada pelo estado para o               

SIM apontam como ele incorpora no seu discurso essa lógica neoliberal apontada pelos             

autores.  

Contudo, de acordo com Dardot e Laval (2016), essa racionalidade de empresa            

aplicado ao Estado “não visa apenas a aumentar a eficácia e a reduzir os custos da ação                 

pública; ela subverte radicalmente os fundamentos modernos da democracia, isto é, o            

reconhecimento de direitos sociais ligados ao status de cidadão” (p. 272). Segundo os autores 

 
a importação das lógicas contábeis, provenientes do mundo econômico         
mercantil, tende não apenas a “desligar” as atividades e seus resultados,           
como também a despolitizar as relações entre o Estado e os cidadãos. Estes             
são vistos como compradores de serviços que devem “receber pelo que           
pagam”. Essa prioridade que se dá à dimensão da eficiência e ao retorno             
financeiro elimina do espaço público qualquer concepção de justiça que não           
seja a de equivalência entre o que foi pago individualmente pelo contribuinte            
e o que foi recebido individualmente por ele (p. 309). 

 
Dessa maneira, apenas importa para o SIM os índices dos IECs, enquanto questões             

relativas ao “fazer policial” são esvaziadas e despolitizadas. O uso excessivo da força é              

naturalizado. Os limites da coerção da polícia militar do estado do Rio são dados pelo               

governo Witzel como inevitáveis, como se o quadro da violência não permitisse pensar outros              

caminhos. Abre-se espaço, após a retirada da redução da letalidade policial como meta, para a               

ideia de que as mortes causadas por intervenção de agentes do Estado são válidas à medida                

que podem reduzir outros crimes. Essa noção, traduzida na fala de Witzel, onde, “o número de                

óbitos em relação ao crime organizado teve um aumento em razão de um combate efetivo do                

crime organizado pelas nossas forças policiais” (SHINOHARA, 2019), indica como o número            

de mortes é justificável dentro da lógica neoliberal da extrema-direita brasileira, ou mesmo             

fluminense.  

Com o avanço da lógica do governo empresarial, onde se busca o máximo de resultado               

com o mínimo de custo, tem se naturalizado a ideia de que “é melhor matar os bandidos”, pois                  

eles representam um gasto para o Estado. Além dessa contraditória ideia de que mais              

letalidade policial resulta em menos violência não se confirmar, o campo da segurança             

pública é submetido a uma lógica de economicização onde o que interessa no governo de               

extrema-direita são números esvaziados de seus simbolismos. Desconsidera-se o racismo e as            

questões de classe em nome da “eficiência”. Julga-se válido matar, pois acredita-se que esse é               
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o caminho mais barato, uma vez que esses seriam os sujeitos proprietários de "[...] vidas               

humanas que perdem a tal ponto a qualidade de bem jurídico, que a sua continuidade, tanto                

para o portador da vida como para a sociedade, perdeu permanentemente todo o valor"              

(AGAMBEN, 2010, p. 133). Constrói-se dessa forma, uma economia política da vida e da              

morte, onde estigmas, rotulações e envolvimentos podem determinar destinos. Também são           

aceitas as mortes dos policiais, considerando que é a parte do trabalho pelo qual são pagos.                

Torna-se senso comum tornar a segurança pública “mais eficiente” em termos econômicos,            

considerando-a como um serviço prestado para clientes que o pagam através dos impostos, da              

mesma forma que um serviço prestado por uma empresa.  

Nesse cenário onde se desconsideram os simbolismos, também cabe, por exemplo, o             

governador alegar que em “em qualquer profissão existem erros e acertos” (MORAIS, 2019)             

para justificar a morte de uma criança em uma operação policial, esgotando todas as              

subjetividades existentes nela. Ao resumir a morte de uma criança preta e moradora de              

periferia a um erro profissional que é inerente a qualquer profissão, como se houvesse igual               

probabilidade deste “erro” atingir qualquer outra família fluminense e como se todos os             

corpos tivessem igual probabilidade de achar as balas atiradas a esmo, ignoram-se questões             

relativas à raça, classe e ao uso excessivo da força policial em determinados territórios. Nesse               

sentido, de acordo com Muniz “vende-se a crença que a segurança pública seria só um ‘meio’                

que incorpora e segue, naturalmente, os fins de seu emprego. Seria um instrumento             

despossuído de convicção, de interesse e de vontade, que necessita somente ‘funcionar’ como             

fora programado para fazê-lo, independente de orientação política” (2012, p. 04). Nesse            

sentido, desigualdades e exclusões geradas pelo social são ignoradas com o avanço da lógica              

neoliberal de extrema-direita no campo da segurança pública fluminense.  

Segundo Brown, “a democracia exige um cultivo robusto da sociedade como o local             

em que experimentamos um destino comum em meio às nossas diferenças e distâncias”             

(2019, p. 35). Para a autora, “o social é o local em que cidadãos de origens e recursos                  

amplamente desiguais são potencialmente reunidos e pensados como um conjunto” (2019, p.            

35). Ainda, a justiça social, manifestada pelas políticas públicas de redução da desigualdade,             

se apresenta como resposta para desigualdades geradas pelo capitalismo, colonialismo, raça,           

gênero e outros (2019, p. 35). Dessa forma, é no social que a igualdade política, essencial para                 

a democracia, é feita ou desfeita e é através da justiça social que uma sociedade pode se tornar                  

mais democrática (2019, p. 53).  
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Assim, de acordo com Brown, é justamente a ideia do social que o neoliberalismo tem               

se proposto a destruir, especialmente com o avanço de governos de extrema-direita, sob o              

argumento de que ela minaria a liberdade com uma agenda totalitária de igualdade social e               

direitos civis (2019, p. 38). A partir das ideias da Escola Austríaca de economia, construiu-se               

a ideia de que o “sociedade não existe”, como dito pela Margaret Thatcher, existindo apenas               

indivíduos e famílias orientados pelo mercado e pela moral (2019, p. 53). Dessa forma, as               

desigualdades são despolitizadas, pois se não existe o social “então não existe tal coisa como               

um poder social que gera hierarquias, exclusão e violência, tampouco há subjetividade nas             

condições de classe, gênero ou raça” (2019, p. 53).  

Ainda, para Brown a “deslegitimação das preocupações com a igualdade, exceto a            

igualdade legal formal, e das preocupações com o poder, exceto a coerção explícita, forneceu              

esse novo significado e prática da liberdade sob o manto exclusivo do direito” (2019, p. 54).                

Dessa forma, apenas a alegação que “todos são iguais perante a lei” seria suficiente para               

estabelecer a igualdade e algo além disso entraria na tal da “ditadura do politicamente              

correto”.  

Contudo, é necessário considerar as especificidades da sociedade brasileira, pois          

segundo Kant de Lima (2004) ela se dá num contexto de ambiguidade jurídica, onde, apesar               

da igualdade legal formal, os direitos no Brasil não são percebidos como nas sociedades              

ocidentais. Para o autor, é a igualdade jurídica  

 
Que vai fornecer a justificativa moral da desigualdade econômica, política e           
social na sociedade cujo modelo jurídico-político pode ser representado por          
um paralelepípedo: a ideia de igualdade diante da lei e dos tribunais permite             
a desigualdade de classes nas esferas econômica, política e social, inerente           
ao mercado (2004, p. 50) 

 
Para o autor, esta imagem “democrática, igualitária e individualista da sociedade,           

entretanto, convive, na sociedade brasileira, com uma outra, que permanece implícita mas            

claramente detectável à observação – em que a sociedade, à maneira de uma pirâmide, é               

constituída de segmentos desiguais e complementares” (2004, p. 57).  

Segundo Kant de Lima, “no Brasil do século XXI ainda é fundamental lutar para que               

se obtenha a plena cidadania, a começar pelo princípio que no século XVIII fundamentou o               

direito civil: a igualdade de todos perante a lei” (2004, p. 51), pois para o autor a legislação                  

processual penal brasileira “admite tratamento diferenciado a pessoas que são acusadas de            
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cometer infrações, não em função das infrações, mas em função da ‘qualidade’ dessas             

pessoas” (2004, p. 51). Ainda, para ele 

 
Desigualdade um princípio organizador oriundo da sociedade tradicional        
brasileira, dos tempos coloniais que, entranhada no tecido social, contamina          
as relações nas instituições sociais, sendo o sistema judicial criminal apenas           
uma das suas dimensões institucionais (2004, p. 51) 

 
Dessa forma, enquanto o avanço do neoliberalismo de extrema-direita desiguala          

sujeitos formalmente iguais, no Brasil, em nome de uma suposta liberdade, ele desiguala             

sujeitos já desigualados perante a lei e que percebem e vivenciam essa desigualdade em seus               

corpos e vidas. Enquanto se fala em “revogação de direitos” (BROWN, 2018, p. 44) com o                

avanço do neoliberalismo em outros lugares do mundo, no Brasil, ele comporta a discussão              

sobre a quem cabe os Direitos Humanos. O “Direitos Humanos para humanos direitos”,             

repetido no cenário político dos últimos anos, aponta como a ideia de promoção de direitos               

civis igualitários no Brasil ainda é colocada em cheque. Kant de Lima, assinala que “os               

direitos, em nossa tradição, são sempre particularizados, e explica-se, assim, que cada            

categoria reivindique competitivamente os ‘seus’ direitos humanos: das vítimas, dos policiais,           

dos agressores, etc., como se a ‘concessão’ desses direitos a uns excluísse automaticamente os              

outros de fruí-los” (2004, p. 58). Nesse sentido, no imaginário coletivo brasileiro, ainda não              

se concebe a ideia de que existem direitos que são comuns a todos, pois, a lógica jurídica de                  

direitos iguais para sujeitos diferentes coexiste no Brasil com a lógica de direitos iguais              

apenas para sujeitos semelhantes, o que leva parte da população a enxergar direitos para              

determinados grupos como privilégio, como por exemplo, os direitos do trabalho e de             

assistência social.  

Dessa forma, considerando como a questão dos direitos é vista no Brasil, o discurso              

neoliberal da extrema-direita aqui busca dentro, descredibilizar a defesa de direitos iguais para             

todos, considerando que nem todos são merecedores destes, como exemplificado nas palavras            

do governador do estado, onde, para ele o direito que cabe aos “bandidos” é o direito ao                 

velório (CAPPELLI, 2020). Enquanto busca-se reafirmar a igualdade legal formal de direitos            

em outros lugares do mundo, como apontado por Brown (2019) acompanhada de            

despolitização do social, no Brasil busca-se reafirmar a desigualdade legal formal de direitos,             

também acompanhada da despolitização do social. 
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Então, a retirada da letalidade policial do SIM acompanha o avanço do discurso             

neoliberal de extrema-direita fluminense e a este acrescenta-se a desigualdade          

institucionalizada de direitos no Brasil. O crescimento deste discurso antes mesmo de revogar             

direitos, faz a política de segurança pública do Rio de Janeiro caminhar na direção oposta ao                

estabelecimento de direitos civis e sociais iguais a todos, legitimando a ideia que esses              

direitos devem seguir diferentes. Reafirma-se a noção apontada por Kant de Lima (2004) de              

direitos semelhantes para indivíduos semelhantes, conforme as categorias “cidadãos de bem”           

e “bandidos”.  

A lógica do governo empresarial, onde se busca o menor custo possível para atingir              

determinados resultados admite a lógica do “bandido bom é bandido morto” como uma             

estratégia para o campo da segurança pública, pois se acredita que é a maneira mais barata e                 

eficiente para a redução da violência. Importante destacar que a violência nesse cenário é              

geralmente resumida a circulação ilegal de mercadorias e a crimes patrimoniais de uma forma              

geral, principal foco do sistema de justiça criminal brasileiro como apontado por Lima,             

Sinhoretto e Bueno (2015). Dessa forma, questões de governança no campo da segurança             

pública acabam sendo despolitizados e reduzidas, a partir da lógica da empresa, a             

“produtividade” e “boas práticas”.  

Nesse sentido, soma-se a lógica da economicização da segurança pública à ideia de             

que há indivíduos, colocados na categoria “bandidos”, que não são merecedores de direitos             

civis e sociais, resultando não só na retirada da letalidade policial do SIM, como na sua                

admissão pelo estado como uma estratégia para a redução da violência. 

 

Considerações Finais 

 

Este trabalho buscou analisar os sentidos da retirada da letalidade policial do Sistema             

de Metas e Acompanhamento de Resultados através da literatura sobre segurança pública,            

democracia e neoliberalismo. Foi apontado como a inclusão e a retirada das mortes causadas              

por intervenção de agentes do Estado no SIM se insere num quadro mais amplo no campo da                 

segurança pública, descrito por Lima (2019) e Lima & Sinhoretto (2015), onde, nas políticas              

de segurança, há um pêndulo entre medidas de modernização e antigos padrões de atuação das               

polícias que se dá nas alternâncias de lideranças e mudanças de prioridades políticas. Além              

disso, para Lima, Bueno e Mingardi (2016), essas inovações não conseguem alterar a “lógica              
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em uso” das instituições policiais, como sugere a hipótese levantada por Misse (2014), onde a               

inclusão da letalidade policial pode ter contribuído para a sub notificação da meta. Logo, para               

os autores, são necessárias reformas estruturais no campo da segurança pública.  

Ainda, foi discutido como o SIM não parece ter sido pensado a partir dos pressupostos               

constitucionais, característica comum às políticas de segurança apontada por Lima, Bueno e            

Mingardi (2016). Também foi pensado como a inclusão da letalidade policial se insere num              

cenário descrito pelos autores onde a Constituição de 1988 tensionou o campo da segurança              

pública.  

Contudo, foi apontado que apesar desse tensionamento, a retirada da letalidade policial            

acompanha as mudanças apontadas por Lima (2019) no cenário político dos últimos anos             

com o avanço da extrema-direita, e traduzidas na política fluminense na intensificação do             

discurso onde se defende o aumento da repressão policial como resposta a violência. Apesar              

deste discurso não ser novo, ele apresenta como novidade a legitimação da letalidade policial              

como estratégia para a redução da violência. Nesse sentido, foi apontado como essa mudança              

de cenário conduz a política de segurança do estado do Rio de Janeiro para o caminho oposto                 

ao da democratização. Ainda, foram mencionados alguns trabalhos que indicam os problemas            

relacionados ao processamento policial e judiciário dos casos das mortes causadas por            

intervenção de agentes do Estado e como a ideia de que mais letalidade policial gera redução                

de mortes violentas intencionais não tem nenhum lastro de realidade.  

Além disso, foi exposto como a retirada da letalidade policial do SIM se coloca num                

panorama apontado por Lima e Sinhoretto (2015) onde é delegada às polícias militares a              

gestão da vida. Soma-se a essa responsabilização a “lógica em uso” apontada pelos autores e               

também por Misse (2011), onde se preconiza que o criminoso precisa ser morto: a gestão que                

opera em uma economia política da vida e da morte de envolvidos ou não, o avanço do                 

discurso no cenário político no estado onde se defende a letalidade policial como estratégia e               

o aumento da letalidade policial em 2018, especialmente em operações policiais apontadas            

por Ramos como improvisadas e destinadas ao varejo. Considerando esses fatores, talvez            

esteja se abrindo espaço para o que Muniz e Mello (2015) denominam de autonomização dos               

governos policiais. Nesse sentido, pretendo estudar em outro momento até que ponto a             

retirada da letalidade policial contribui com a autonomização dos governos policiais, ao            

retomar o campo que não pude prosseguir considerando a pandemia do novo Coronavírus. 
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Por fim, foi pensado como o neoliberalismo de extrema-direita se relaciona com a             

retirada da letalidade policial do SIM, considerando as particularidades da sociedade           

brasileira. Também foi abordado como a lógica do neoliberalismo busca destruir o social e a               

própria ideia de sociedade, deslegitimando preocupações com desigualdades e poder,          

considerando suficiente apenas a igualdade legal formal. Nesse sentido, considerando a           

desigualdade legal formal presente na sociedade brasileira, conforme apontado por Kant de            

Lima (2004), o neoliberalismo no Brasil desiguala sujeitos já desigualados perante a lei.             

Também foi apresentado como a lógica do governo empresarial, descrita por Dardot e Laval e               

(2016) e por Brown (2019), está presente na estrutura e no discurso do Sistema de Metas,                

transformando o policial militar fluminense numa espécie de “policial-empresa”. Ainda, foi           

discutido como essa lógica subverte os fundamentos modernos da democracia, pois ela tende             

a despolitizar a relação entre o Estado e os cidadãos. Nessa lógica, o “fazer policial” é                

esvaziado de seus simbolismos, e a noção de que “bandido bom é bandido morto” é admitida                

pelo estado como uma estratégia para a segurança pública, considerando que ela atende o              

princípio neoliberal de maximização de resultados com o menor custo possível, submetendo o             

campo da segurança pública a uma lógica de economicização.  

A recente confirmação da limitação de operações policiais durante a pandemia de            

COVID-19 pela maioria do colegiado do Supremo Tribunal Federal (BRÍGIDO, 2020) revela            

existência de conflitos e tensões acerca da garantia de direitos às populações de territórios de               

favelas e periferias fluminenses. O protagonismo dos movimentos sociais e da sociedade            

social pedindo o reconhecimento das violações ocasionadas pela política de segurança pública            

mostra como as populações desses territórios percebem essas operações. Um estudo feito pelo             

Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, com           

informações da plataforma Fogo Cruzado, apresentou que a região metropolitana do Rio de             

Janeiro apresentou uma redução de 75,5% no número de mortes decorrentes de operações             

policiais, na comparação entre o período de 5 a 19 de junho deste ano ao mesmo período entre                  

2007 e 2019. Ainda, ao contrário do que se esperava, houve uma redução de 47,7% de                

redução de crimes contra a vida e uma de 39% de crimes contra o patrimônio nesse mesmo                 

período (COELHO, 2020). Nesse sentido, faz-se importante avaliar a logo prazo até que             

ponto uma atuação agressiva acarreta numa redução da criminalidade.  
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