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A partir de registros oficiais do Estado, produzimos uma
projeção do comportamento dos casos de autos de
resistência do Rio de Janeiro até 2025. 
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Um histórico do Rio de Janeiro: Os assassinatos cometidos pelas Polícias 
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Fonte: ISP e Elaboração Própria



22%
NOS AUTOS DE RESISTÊNCIAS EM 2025* 

A IDMJRacial compreende que não é possível analisar o contexto de violência policial sem

observar o cenário político a nível estadual e federal. Afinal, comungamos dos pressupostos de

teorias críticas de Estado,  sempre fundamentadas com recorte raça, gênero, território e classe.

Logo, a própria jurisdição penal do Estado burguês é o terror de classe organizado, como lembra os

velhos escritos de Pachukanis (2017). As políticas tacanhas e assassinas de segurança pública são

gestadas a partir dos interesses privados das frações de elites que dominam a máquina pública em

cada período de governo. Por isso, a importânica de nomear e identificar os grandes donos de

riqueza deste país e sua articulada atuação com a política institucional, sendo de esquerda ou

direita. 

Justamente neste período o Governo Estadual era

comandado pelo [Partido] Movimento Democrático

Brasileiro - MDB, de Sérgio Cabral e Pezão e a nível

federal sob o domínio do Partido dos Trabalhadores -

PT, que em total comunhão implementaram um extenso

conjunto de políticas públicas baseadas na militarização

dos territórios favelados e periféricos. 

Além da adoção de um cenário de guerra no Rio de

Janeiro com a Intervenção Federal (2018), que mais uma

vez apenas resultou em lucros para a indústria de

armamentos, aumento da criminalização de corpos

pretos na mídia hegemonia e a intensificação do

genocídio do povo negro.
A partir de estatísticas oficiais do Estado, a IDMJRacial elaborou um modelo econométrico  para

esboçar a projeção dos casos de autos de resistência até 2025*. Para tal feito, utilizamos o

programa estatístico E-views e as séries temporais disponibilizadas pelo Instituto de Segurança

Pública - ISP. 

De 2013 à 2019, assistimos um crescimento exponencial dos

casos de autos de resistência no estado do Rio de Janeiro,

saindo de 416 para  1814 registros de assassinatos

cometidos por policiais, um aumento 336%! 

 

Fonte: IDMRacial 
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2º Michel Temer (MDB) - 1.331 casos

3º Lula (PT) - 1.026 casos

1º Witzel (PSB) / Cláudio Castro (PL) -  1.278 casos 

RANKING GOVERNOS COM MAIORES INDICES

DE AUTOS DE RESISTENCIA

GOVERNO FEDERAL

1º Bolsonaro (PL) - 1.412 casos 

4º Dilma (PT) - 528 casos 

GOVERNO ESTADUAL

2º Luis Fernando Pezão (MDB) -  1.209 casos

3º Rosinha Garotinho (MDB) - 1.134 casos

4º Sérgio Cabral (MDB) -  712 casos 
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 Através da análise das séries temporais e elaboração  

 cenários futuros, caso não haja uma reestruturação  política

de segurança pública atual, ocorrerá um aumento  de

aproximadamente 25% nos casos de auto de resistência em  

2025 no Rio de Janeiro. A tendência aponta a um contínuo

crescimento nos registros de assassinatos cometidos por

policiais. Ademais, ressaltamos que as estatísticas oficiais

do Estado são amplamente subnotificadas, logo, os números

podem  ter um cenário ainda mais brutal que o apresentado

na projeção realizada.

Identificamos também que o Governo Bolsonaro foi o que

mais registrou casos de autos de resistências desde o início

da série temporal em 2003, cerca de média 1.412 por

mandato. Na instância estadual, o bolsonarismo também

mantém altos índices de assassinatos cometidos por

policiais durante o Governo Witzel/Castro, com média de

1.278 casos por mandato. Estamos vivenciando um alto

patamar de letalidade policial no Rio de Janeiro,  em que o

próprio enfrentamento a violência é fundado no racismo

institucional,  a espinha dorsal do modelo de segurança

pública posto em prática no país é forjado pela escolha do

próprio Estado, na construção de inimigos públicos para dar

prosseguimento a aniquilação do povo negro.

 

Fonte: IDMRacial 
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A IDMJRacial monitora os registros de operações policiais na Baixada Fluminense,  através da mineração

de dados de redes sociais oficiais das polícias, identificamos que em 2022 ocorreram 1.519 operações

policiais na região - sendo 3 vezes maior do que o número registrado em 2021. Tais operações policiais

resultaram no assassinato de 70 pessoas, 213 pessoas feridas em 1.102 pessoas privadas de liberdade. A

maior parcela das operações policiais foram motivadas para apreensão de drogas e retiradas de barricadas

em áreas de facções de tráfico específicas, pouquíssimas operações policiais ocorreram áreas dominadas

pelas milícias.  Apenas 15º BPM e o 20ºBPM realizaram mais da metade de todas as operações policiais

registradas na Baixada Fluminense, cerca 66% de todas as operações que ocorre na região são comandas

apenas por esses dois batalhões. Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo são os municípios mais

impactados por sucessivas operações policiais. Logo, fica explícito que não existe qualquer tipo de

controle da polícia no Rio de Janeiro, apenas falsas bravatas do judiciário. Por isso, acreditamos que

somente a incidência política popular pode mudar este duro cenário.

 OPERACOES POLICIAIS POR ANO, MUNICIPIOS E BATALHOES 
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VIOLENCIA POLICIAL NA
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3 vezes mais! 


