Operações policiais em meio à pandemia: primeiros efeitos das
medidas de combate ao coronavírus na ação policial
Redução de operações resultou na queda de vítimas fatais durante essas ações:
monitoramento do Observatório da Segurança registrou 15 mortes em março de 2020, contra
36 em 2019

As operações policiais são centrais nas políticas de segurança do Rio de Janeiro.
Diariamente, grupos de policiais realizam ações armadas, quase sempre em favelas e áreas de
periferia, desencadeando confrontos e tiroteios com grupos armados locais. Desde 2018,
monitoramos diariamente1 as ações policiais, dividindo-as em “operações” (quando um grupo
de policiais é destacado para determinado local, a fim de cumprir objetivo específico e
pontual) e “patrulhamentos” (ações cotidianas de ronda ou o chamado “baseamento"). Em
2019 registramos 2.772 ações, somando operações e patrulhamentos. Em 2020, monitoramos
148 ações em janeiro e 161 em fevereiro. Mas o mês de março de 2020 apresentou uma forte
alteração, após a chegada do coronavírus ao estado.
Com o avanço da Covid-19, o governador decretou estado de emergência e, em seguida,
de calamidade pública, fechando grande parte dos estabelecimentos comerciais e serviços e
restringindo a circulação de pessoas. Já a polícia foi chamada a realizar ações voltadas ao
combate à pandemia, como o controle do embarque em trens e metrôs, limitação da entrada de
ônibus interestaduais, averiguação de denúncias sobre venda de álcool em gel adulterado etc.
Além destas novas atribuições, que impactaram o trabalho policial cotidiano, a redução do
número de pessoas circulando pela cidade possivelmente provocou a diminuição no número
de crimes, pelo menos no início das medidas de isolamento social.
A partir dessas circunstâncias extraordinárias, fizemos uma primeira avaliação do
impacto do novo coronavírus nas ações policiais no estado do Rio de Janeiro. Analisamos o
mês de março deste ano e comparamos com o mesmo mês do ano anterior em termos do
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A Rede de Observatórios monitora diariamente informações sobre violência e segurança dos principais
jornais, portais de notícias, grupos de WhatsApp e Telegram, contas no Twitter e páginas no Facebook. As
informações só são contabilizadas se confirmadas por mais de uma fonte.
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número de operações e patrulhamentos, forças utilizadas e vítimas decorrentes destas
operações.
O momento atual teve um efeito significativo sobre as operações policiais: registramos
uma redução de 23% no número de operações em março de 2020, em comparação com o
mesmo mês de 2019. O número de patrulhamentos não sofreu redução significativa,
apresentando queda de apenas 4%. É importante notar que esta diminuição nas atividades
policiais ocorreu principalmente após o último dia 16 de março, quando o decreto que
reconheceu o estado de emergência foi assinado2, e se manteve após a assinatura do decreto
que reconheceu a situação de calamidade pública3, no dia 20 de março.
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Decreto nº 46.973: https://bit.ly/39D3kc5
Decreto nº46.984: https://bit.ly/2JFjYgQ
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No gráfico acima, vemos que no início de março de 2020 havia operações policiais em
número elevado, cenário muito diferente do ocorrido no ano anterior. Enquanto as
preocupações com o vírus cresceram, as operações policiais diminuíram, dando lugar a ações
voltadas ao combate à pandemia. Do dia 1 ao dia 15 foram monitoradas 58 operações e 81
ações de patrulhamento. De 16 até o dia 31, o número de operações baixou para 15 e os
patrulhamentos, para 41, reduções de 74% e 49%, respectivamente.
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A queda no número de ações policiais fez cair o número de vítimas (mortos e feridos)
nessas operações. Em todo o mês de março de 2020, 15 mortes foram registradas, enquanto
no ano passado houve 36 vítimas fatais. Destas 15 mortes assinaladas, 9 ocorreram após o
decreto de situação de emergência. Dos 31 feridos registrados neste mês, 15 foram vitimados
também durante a vigência do decreto. Os dois indicadores revelam que, por mais que as
operações tenham sido reduzidas em quantidade, sua violência não foi alterada.
Em relação às forças mobilizadas, identificamos que a Polícia Civil dobrou a sua
participação em ações de policiamento, se comparamos com março de 2019; já a participação
da Polícia Militar diminuiu 30%.

Em março deste ano houve 130 ações de policiamento da Polícia Militar contra 185 no
mesmo período do ano passado. Já a Polícia Civil realizou 69 ações, mais do que o dobro das
32 de março de 2019. Destaca-se a maior presença das Guardas Municipais em ações de
policiamento. Nesse período, foram realizadas várias apreensões de produtos adulterados e
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operações para desmembrar grupos criminais voltados ao comércio de produtos ilegais, como
álcool em gel adulterado e cloro entre outros. Em relação à redução da presença da Polícia
Militar, observamos que suas 130 operações se concentraram no período anterior às medidas
de isolamento social.

O gráfico de barras mostra que tanto a Polícia Militar quanto a Civil estavam dedicadas
às ações de policiamento na primeira quinzena de março de 2020 e após os decretos estaduais
tiveram reduções significativas de suas atividades. Como dito anteriormente, a chegada do
novo coronavírus ao Rio de Janeiro e os posicionamentos do governador e dos prefeitos das
cidades fluminenses impuseram uma nova rotina às forças policiais. Como a totalidade da
sociedade, a polícia também procura entender melhor quais serão suas atribuições e formas de
atuação durante este período.
Para compreender quais objetivos mobilizaram as forças policiais nesse mês de março,
analisamos as motivações declaradas das operações policiais do período. Em março de 2020
foram mais comuns as ações policiais motivadas por flagrantes (27%), seguidas de operações
voltadas ao cumprimento de mandados de prisão (17%). O que chama atenção é a redução
acentuada de operações voltadas à repressão ao tráfico de drogas: em março de 2019, as ações
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de repressão a este delito foram 30% do total, enquanto em março de 2020 estas ações
somaram 16%.

6

A categoria “outros” designa todas as ações que não se enquadram na lista de
motivações padrão. Nesta categoria estão incluídas a averiguação de práticas de preços
abusivos em mercados e drogarias, patrulhamento preventivo no entorno de mercados,
checkpoints para averiguação de placas de carros de outros municípios e estados e também
outras ações não ligadas ao combate ao coronavírus, como apreensão de adolescente, prisão de
suspeitos de planejar ataques contra uma base da UPP etc. A mudança no perfil das ações
policiais em termos de suas motivações é evidente: enquanto no ano passado (março) as forças
policiais estavam voltadas para a repressão ao tráfico, em 2020 vimos as polícias trabalhando
em mais operações patrimoniais (roubos de carga e outros crimes contra o patrimônio), em
cumprimento de mandados de prisão e em outras motivações, como as citadas anteriormente.

Motivações das ações policiais no Rio de Janeiro - Março
2019 e 2020
2019

2020

Diferença
2020x2019
(%)

Repressão ao tráfico de drogas

68

39

-43

Repressão ao tráfico de armas e munições

1

1

0

Cumprimento de mandado

20

41

105

Retaliação por morte ou ataque

9

0

-100

Operações patrimoniais

10

29

190

Fuga/perseguição

0

0

Disputa entre grupos criminais

0

2

Festas e manifestações culturais da periferia

2

0

-100

Outros flagrantes

41

65

59

NI (Não Informado)

64

29

-55

Outros

8

32

300

Motivações

Fonte: Observatório da Segurança RJ

Nos últimos dias (primeira semana de abril) foi registrado aumento na ocorrência de
operações e confrontos em vários pontos do estado e da capital. Essas ações não estão
incluídas nos números acima, pois aconteceram depois do dia 31 de março. As operações, em
comunidades como a Cidade de Deus, Vila Aliança, Maré e Morro dos Macacos, elevaram a
tensão nos territórios e provocaram conflitos violentos. Se o Rio de Janeiro voltar a conviver
com operações diárias, os moradores das favelas e periferias do Rio de Janeiro, que vem
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enfrentando a pandemia em condições precárias – com a falta de serviços públicos básicos,
como água e esgoto – terão de acrescentar a segurança durante operações policiais e conflitos
armados às suas muitas preocupações.
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