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A pandemia de COVID-19, assim definida pela

Organização Mundial de Saúde (OMS) desde

março de 2020 devido à alta capacidade de

contaminação e letalidade do novo coronavírus,

compeliu diversas outras áreas de saber a

revisarem seus modos de tratar e defender a

vida biológica da população, para além da

medicina, biologia, epidemiologia.

No caso dos saberes que incidem sobre as

políticas de Segurança Pública não foi diferente.

Duas diretrizes do ano passado chamaram

atenção por terem reconhecido “falhas” do

sistema penal e dos agentes de segurança a

serem ajustadas frente à nova ameaça. Prisões,

centros de detenção de imigração e hospitais

prisionais, por exemplo, a despeito de

concentrarem as vidas selecionadas pelo sistema

de justiça criminal para não serem vividas,

enquanto focos de propagação do vírus por meio

de seus custodiados, passaram a conformar um

significativo risco à “saúde coletiva”.

Ainda em março de 2020, conforme relatamos

na segunda edição do Boletim da pandemia, o

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu a

Recomendação CNJ nº 62/2020 [1], contendo 

uma série de medidas alternativas ao

encarceramento, a fim de conter a propagação da

infecção pela COVID-19 nas prisões e nas unidades

de cumprimento de medidas socioeducativas de

restrição e privação de liberdade. No entanto,

segundo as informações reunidas pelo Fórum

Brasileiro de Segurança Pública em seu último

anuário [2], estudos realizados a partir dos

processos de execução penal julgados no período

da pandemia demonstraram que a recomendação

não foi atendida por tribunais e magistrados. No

Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo,

foram negados 88% dos Habeas Corpus

julgados entre 18 de março e 4 de maio. No

Superior Tribunal de Justiça foram negados

43% dos pedidos de conversão em prisão

domiciliar para mulheres presas

preventivamente e que se enquadram no

Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP [3], julgadas

entre 2018 e a data da publicação da

Recomendação do CNJ.

Outra mobilização no campo da Segurança Pública

se deu com a determinação, pelo Supremo Tribunal

Federal (STF), em junho de 2020, de suspensão

temporária de operações policiais nas favelas do

Rio de Janeiro durante a pandemia, por meio da Ar-
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guição de Descumprimento de Preceito

Fundamental (ADPF) 635 [4], salvo em casos

“absolutamente excepcionais”, a serem

obrigatoriamente justificados por escrito pela

autoridade competente e comunicadas ao

Ministério Público (MP) estadual (órgão

responsável pelo controle externo da atividade

policial). A ADPF foi protocolada pelo Partido

Socialista Brasileiro (PSB) [5], sob justificativa

dos altos índices de letalidade policial no Brasil,

especialmente nas regiões periféricas do Rio de

Janeiro, e de modo a contestar o “uso

desproporcional” da força, por parte da polícia,

como um desrespeito à Constituição Brasileira.

Cabe destacar que o primeiro pedido do PSB

neste sentido data de 2019, antes da declaração

de pandemia, por considerar que o alto índice de

letalidade policial durante o governo de Wilson

Witzel (PSC-RJ), estimulado pelo discurso do

governador, era insustentável. 

Conforme os dados apresentados pelo FBSP

(2020) [6], em 2019, 6.357 pessoas foram

mortas pela polícia (Polícia Civil e Militar,

dentro e fora de serviço), sendo 42% destas

mortes concentradas nos estados do Rio de

Janeiro e São Paulo. Contudo, a taxa de mortes

por 100 mil habitantes é também altíssima em

outros estados. O Amapá, por exemplo,

ultrapassou o Rio de Janeiro neste quesito,

reunindo 14,3 mortes por 100 mil habitantes. A

cada 100 “mortes violentas intencionais” no país 

em 2019, 13 foram causadas por policiais. No Rio de

Janeiro, naquele ano, a proporção chegou a 30,3%.

Já o primeiro semestre de 2020, em plena

pandemia, foi o que a polícia mais matou em

duas décadas no estado de São Paulo. Foram

mortas 514 pessoas, significando um aumento de

20% em comparação ao mesmo período, em 2019

[7]. O Rio de Janeiro também bateu recorde de

mortes causadas por policiais em um período de 22

anos. Foram registradas 741 mortes nos primeiros

cinco meses de 2020 [8]. Ao passo que os

considerados crimes passíveis de usar violência,

como “crimes contra o patrimônio” obtiveram

redução naquele mesmo período (-24%) em todo o

país [9].

Não pretendemos, com estes dados, como muitas

pesquisas já fizeram, contestar a violência policial

pelo argumento da proporcionalidade da força,

mas mais precisamente se ater à brutalidade que é

intrínseca ao exercício policial e sua aplicação da

lei. Em 2019 foram mortos 4.928 crianças e

jovens no Brasil de 0 a 19 anos, sendo a grande

maioria composta por homens (83%), negros

(75,28%) e entre 15 e 19 anos (89,9%). Do total, 14,81%

foi morto pela polícia [10]. Os alvos da polícia de

modo geral acompanham este mesmo perfil. No

mesmo ano, ao todo, 74,3% dos mortos pela polícia

tinham até 29 anos, 79,1% eram negros e 99,2%

homens [11]. Nota-se que a decisão do STF sobre a

proibição das operações policiais no Rio de Janeiro

c
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cita o caso do assassinato do jovem negro João

Pedro, de 14 anos, morto em uma operação

conjunta da Polícia Civil com a Polícia Federal

dentro de sua casa na favela do Salgueiro em

São Gonçalo no mês de maio. O Anuário do FBSP

apresenta, ainda, um estudo recente que

demonstra que, embora a probabilidade de se

morrer na favela seja maior do que fora dela, as

chances de pessoas negras serem alvo da

polícia é maior do que de pessoas brancas

em todo o território brasileiro [12].

Em junho de 2020, mês em que foi

determinada a ADPF 635, registrou-se a

redução de 77,8% de mortes pela polícia em

relação ao mesmo período no ano anterior

(FBSP, 2020). A medida não impediu, entretanto,

ações como a que ocorreu no Comando de

Operações Especiais no Complexo do Salgueiro,

tendo como justificativa impedir uma festa de

aniversário de um suposto traficante, com o uso

de veículos blindados [13]. E as mortes pela

polícia voltaram a aumentar rapidamente

no Rio de Janeiro, chegando a 145 mortes em

outubro de 2020, mês em que houve cerca de

duas operações policiais por dia.

Quando determinado pelo STF que o MP

informasse os procedimentos adotados para

apurar estas mortes, alegou-se, junto a

documentos sobre os casos de mortes e

operações, que cabe a polícia avaliar a neces-

sidade “emergencial” de realizar uma operação

durante o período de restrição de circulação [14].

Ao todo foram realizadas 11 operações policiais em

favelas do Rio de Janeiro entre os dias 5 e 19 de

junho. Dentre as que tiveram motivações

consideradas válidas, a maioria foi justificada por

retaliação à morte de policial e/ou a ataque à

unidade policial [15], prática comum de vingança

na cidade. Dados como este parecem exaurir

questões sobre qual deve ser o grau de autonomia

dos órgãos internos e externos de controle da

corporação ou sobre como ajustar a conduta

policial. E nos levam a questionar se há medição e

mediação possível acerca do poder,

funcionamento, brutalidade e letalidade das forças

policiais, principalmente com a dificuldade de se

obter estatísticas sobre os casos que até 2016 eram

chamados de “autos de resistência”. Este dispositivo

jurídico que libera a capacidade letal de policiais

durante operações contabilizava as mortes em

estatísticas específicas, o que possibilitava,

inclusive, maior visibilidade aos casos.

No caso da Recomendação CNJ nº 62/2020, mesmo

frente ao problema da saúde coletiva, atribuiu-se à

baixa adesão dos tribunais a falta de articulação

entre os poderes Executivo e Judiciário e a falta de

centralidade da temática ou agenda das prisões em

ambos. No caso da ADPF 635 houve uma fé na lei

que se traduziu em otimismo exacerbado.

Otimismo frente ao freio momentâneo das

máquinas de morte, otimismo frente às tecnologias 
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de controle civil e político sobre a polícia e às

tecnologias de monitoramento da conduta

policial [16].  Otimismo este que chega ao limite

de se concluir que vidas foram “preservadas” e

que não houve “chacina” no período em que a

determinação esteve vigente. Diante do fato da

polícia no Brasil figurar entre as mais letais do

mundo, urge explodir as medições e mediações

enclausuradas entre o mínimo – controle

democrático a ser assegurado – e o máximo –

de mortes possíveis de serem causadas pelas

forças de segurança. Assim, as execuções se

tornam rotina a serem estatisticamente

mensuradas e burocraticamente

monitoradas por tecnologias políticas e

jurídicas orientadas pela defesa da vida em

geral que nunca alcança o truísmo

incomensurável de que uma vida vale uma

vida.

Fora da medição há a afirmação da vida que se

expressa pela abolição da polícia. Urgência

histórico-política que irrompe em diversos

lugares do planeta, dos EUA à Nigéria. Nos EUA, a

polícia matou 1.127 pessoas em 2020, das quais

28% eram negras, a despeito destas comporem

13% da população [17]. o mesmo ano, após os

protestos antirracistas que se seguiram à morte

por um policial do ex-segurança George Floyd,

em Minneapolis, o slogan Defund the Police

(cortar o financiamento da polícia) tomou conta

das ruas e a proposta teve de ser acatada pelo 

Conselho da Cidade [18]. Em Seattle, o

Departamento de Polícia foi fechado e

manifestantes criaram a Zona Autônoma de

Capitol Hill, onde se reuniram em torno de

demandas que extrapolam o domínio

colonizador da segurança, tais como a abolição

da prisão para jovens, educação pública, des-

gentrificação do espaço, socialização da

medicina e da saúde. Na Nigéria, jovens pobres

são torturados rotineira e escancaradamente pelo

Esquadrão Especial Antirroubo SARS (Special Anti-

Robbery Squad), e protestos irromperam o país

reivindicando, inegociavelmente, a sua dissolução.

Os alvos regulares das forças de segurança no

Brasil e no planeta, também em tempos de

pandemia, escancaram que muito se acostumou

com as violências de Estado, sejam elas legais,

ilegais, extralegais, consideradas excessivas ou de

exceção. Ler os dados, taxas, índices de violência é

perceber, acompanhando a urgência colocada pela

mais recente movimentação anti-polícia, o quanto

reformas, ajustes e o apreço às limitadas

prerrogativas democráticas dão fôlego e

continuidade ao exercício da segurança e da morte.

Apesar do que versam as teorias da democracia e

do que defende a retórica de seus partidários

moderados, as democracias modernas sempre

viveram sob a latência de uma violência brutal

e letal. A alegada história de racionalização do

conflito pelo monopólio da violência nas institui-
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ções estatais é uma quimera que busca

escamotear a guerra civil permanente que os

dispositivos de segurança travam contra uma

parte da população: pobres, negres, us

classificades como desviades, perigoses e us

insurgentes. Os principais agentes dessa

violência brutal e letal são as polícias, hoje

militarizadas junto aos militares

policializados, e suas tecnologias de contra-

insurgência que operam hodiernamente

mesmo com a ausência de uma insurgência

de fato. Essa generalização virtual do alvo

insurgente e a crença no controle da violência

policial por dispositivos de monitoramento são

orientadas pela busca por segurança, individual

ou coletiva. Esses são traços que fazem com que

as democracias hoje, desde sempre sob a

violência latente, sejam qualificadas como

democracias securitárias, as quais exercem sua

brutalidade letal em nome da segurança.

O incomensurável da existência, que sabe

que uma vida vale uma vida, só se afirma

pela abolição da polícia. O resto não passa de

um pacto sinistro entre os burocratas graduados

(de governos, do judiciário, dos institutos,

fundações e das universidades) e o burocratas

armados (policiais e agentes de segurança legais

e ilegais) para a contagem de corpos em nome

da defesa da vida em abstrato, uma tecnologia

de governo da morte.
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