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I. Título

CDD: XXX

Compromisso
do parlamento cearense
com a juventude
José Sarto • Deputado estadual
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

A MORTE durante a juventude é uma das mais cruéis

no relatório Cada Vida Importa, lançado em 2016. A publica-

faces da violência. É difícil imaginar a interrupção da

ção ganhou reconhecimento internacional e tem o objetivo

vida numa fase tão marcada pela intensidade das desco-

de incentivar a implementação de políticas de prevenção

bertas, pela busca por autoconhecimento, pelos sonhos

e responsabilização de homicídios, como estratégia para

que estão se construindo. Há uma vasta complexidade

conter casos de violência.

por trás das estatísticas de homicídios, que envolve

Outro ponto alto deste relatório é a discussão

na maioria das vezes um contexto de alta vulnerabili-

sobre desarmamento. O debate alcançou o plenário da

dade e, portanto, merece estudo. Fomentar iniciativas

Assembleia em agosto, quando foi aprovado o Projeto

que busquem compreender as causas dessa violência é

de Lei nº 156/2019, que trata sobre o controle de muni-

fundamental para evitar novas ocorrências.

ções de armas de fogo no Ceará. De autoria do relator do

Essa é a premissa que move os trabalhos do Comitê

comitê, deputado Renato Roseno (PSOL), e da deputada

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

Augusta Brito (PCdoB), o texto restringe a quantidade

(CCPHA), da Assembleia Legislativa do Ceará. Criado oficial-

de munição que pode ser vendida por lote no Ceará. A

mente em 2016, o comitê reforça, em todas as suas ações,

sanção foi assinada quando assumi interinamente o cargo

que as mortes na segunda década de vida não devem ser

de governador do Estado.

naturalizadas. Para reverter essa realidade, é fundamental

Também estão apresentados aqui os resultados da

compreender a trama social que permeia os números. O

segunda Semana Cada Vida Importa, o monitoramento

trabalho vem dando valorosa contribuição, produzindo conhe-

dos dados sobre homicídios em 2019 e um artigo sobre

cimento, capacitando profissionais que atuam na área de

a pesquisa realizada pelo comitê acerca dos assassinatos

assistência social e saúde e tornando-se importante fonte de

de meninas no Ceará em 2018. Este relatório também

consulta, subsidiando a atuação de deputados e deputadas.

aborda o curso oferecido a cerca de 700 profissionais

Neste relatório, o comitê apresenta as atividades

de assistência social e saúde de Fortaleza e o seminário

realizadas no segundo semestre de 2019. Entre elas,

internacional que encerrou o processo formativo, ambos

destaca-se o estudo sobre “mortes a esclarecer” entre

realizados na Assembleia Legislativa, com foco na preven-

os anos de 2014 e 2019 no Ceará, com base nos dados

ção de homicídios de adolescentes e no apoio às famílias

solicitados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa

de vítimas de violência.

Social (SSPDS). No período, foram registrados 4.526

Num gesto de reconhecimento, em 2019, a Mesa

óbitos dos quais a causa não foi esclarecida e, portanto,

Diretora da Assembleia elevou o comitê ao status de

não se sabe se foram ocasionados por homicídio, suicídio,

órgão, conferindo mais autonomia às suas atividades. É

acidente ou outra razão.

papel do Legislativo impulsionar a produção de conheci-

O estudo chama a atenção para a necessidade de

mento capaz de interferir na política pública. Por meio do

elucidação das mortes no Estado. O fortalecimento da

comitê, a Casa afirma seu compromisso com a juventude,

capacidade técnico-científica da Perícia Forense é uma das

que deve ser estimulada a viver plenamente, com acesso

recomendações do comitê aos gestores públicos, detalhadas

aos direitos fundamentais.
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Mortes a esclarecer:
por mais respeito
à memória e à dor
Renato Roseno • Deputado estadual
Relator do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

ATESTAR A CAUSA da morte de uma pessoa é, no

É de causar estranheza que o Governo do Ceará, com

mínimo, uma questão de respeito à memória da vítima e

todas as inovações nos serviços de perícia e medicina legal

ao sofrimento dos familiares. No entanto, nos últimos seis

anunciadas ao longo de 12 anos, não consiga esclarecer

anos, 4.526 corpos foram sepultados no Ceará sem que o

tantos óbitos. Do mesmo modo, também questionamos

motivo do óbito tenha sido esclarecido pela Secretaria da

por que as informações estão indisponíveis nos canais de

Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Homicídio?

comunicação do governo estadual. Nós só tivemos acesso

Suicídio? Acidente? Outra causa?

aos respectivos dados após enviarmos uma solicitação

O Relatório Cada Vida Importa do segundo semes-

oficial à Secretaria da Segurança Pública.

tre de 2019 disseca um assunto ainda pouco debatido

Mesmo antes de tomar conhecimento do problema,

pela sociedade brasileira: as mortes a esclarecer. Um

o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

levantamento do Governo do Ceará sobre o número

Adolescência já defendia condições para o aperfeiçoa-

de óbitos violentos ou sob suspeita de agressão, cuja

mento do trabalho da Perícia Forense. Entre 59 medidas

origem não foi elucidada, nos causou estarrecimento. Em

distribuídas por 12 campos de recomendações formuladas

um único ano, 2018, por exemplo, não houve definição

em 2016 para prevenção de homicídios e responsabiliza-

sobre a causa da morte de 921 pessoas no estado. Ao

ção dos autores, uma dispõe sobre o fortalecimento da

longo de seis anos, de 2014 a 2019, foram computados

capacidade técnico-científica do órgão.

219 óbitos de crianças e adolescentes em tal situação,
ou seja, sem esclarecimento.

Neste relatório, voltamos a reforçar a necessidade de
aperfeiçoamento e fortalecimento do trabalho pericial,

Entre 24 unidades federativas que forneceram infor-

apresentando um novo conjunto de recomendações, espe-

mações sobre mortes a esclarecer ao Fórum Brasileiro

cificamente voltado a reduzir o número de mortes a escla-

de Segurança Pública em 2017 e 2018, o Ceará ocupa a

recer. Entre elas, defendemos uma articulação envolvendo

quarta posição em número de casos. Dados tão expres-

as diversas instituições dos sistemas de justiça, segurança

sivos nos levaram a avaliar outros aspectos e repercus-

pública e saúde para qualificar as informações sobre mortes

sões do problema, como a subnotificação da violência

violentas e o processamento dos casos de homicídio.

letal e, consequentemente, a falta de responsabilização

Considerando que também não devemos, simples-

dos agressores nos homicídios não identificados como

mente, esquecer os casos de óbitos não esclarecidos

tais. Quanto mais mortes a esclarecer, mais se amplia o

nos últimos anos, o Comitê Cearense pela Prevenção de

quadro de injustiça, portanto.

Homicídios na Adolescência propõe ainda uma força-ta-

Pesquisadores da área de segurança pública e profis-

refa para revisão de todos os documentos disponíveis

sionais de saúde envolvidos com o registro de mortalidade

no âmbito policial e pericial desde 2014. Nossa expecta-

concordam que a maior parte dos óbitos sem causa escla-

tiva é de que esse trabalho promova a atualização dos

recida deve ser em consequência de agressões. Mas se

dados sobre mortes violentas e assegure às famílias

falta reconhecimento oficial de que houve delito, torna-se

das vítimas o direito de saber oficialmente a causa do

mais difícil identificar e responsabilizar os autores.

óbito dos seus entes queridos.
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Homicídios no Ceará

2.257

vítimas de crimes violentos letais intencionais
registrados no Ceará em 2019

355

mortes de
adolescentes de dez
a 19 anos

10

312

óbitos de meninos

43

óbitos de meninas

/

77

casos sem idade
identificada

Violência contra adolescentes

15,73%

17,79%

19,75%

57,17%

é a proporção de

é o percentual

é o percentual de

é a redução no número

adolescentes entre as

de adolescentes

adolescentes vítimas de

de vítimas de homicídio

vítimas de homicídio no

assassinados em

homicídio na capital em

no grupo de dez a 19

Ceará em 2019.

Fortaleza, com base nos

2019, de acordo com os

anos no Ceará. Em

dados da Secretaria

dados da Secretaria da

2018 foram registrados

da Segurança Pública.

Saúde do Estado.

829 assassinatos de

Dos 663 homicídios

adolescentes no estado.

registrados em 2019 na

Em 2019 foram 355

capital, 118 foram contra

crimes letais contra

pessoas de dez a 19 anos.

meninos e meninas.

Violência contra a mulher

10,23%

18,61%

é o percentual de mulheres

é o percentual de mulheres

mortas em consequência

adolescentes vítimas de

de agressões em 2019 no

homicídio no Ceará em 2019.

Ceará, quase o dobro do

Dos 231 assassinatos de

menor índice nos últimos

mulheres, 43 foram contra

seis anos: 5,92%, em 2014.

meninas. Em Fortaleza, essa
proporção atinge 26,47%,
ou seja, de 68 mulheres
assassinadas na capital, 18
tinham entre dez e 19 anos.
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Mortes a esclarecer

4.526

mortes violentas ou sob suspeita de agressão
não tiveram a causa esclarecida no Ceará,
nos últimos seis anos, de 2014 a 2019

46,89%

2

46

219

de aumento em cinco

óbitos sem

casos em que não foram

crianças e adolescentes

anos, de 2014 a 2018.

esclarecimento, a cada

identificados sequer

de até 17 anos sofreram

dia, em média.

o gênero e a idade

morte violenta ou sob

das vítimas.

suspeita de agressão,
mas a causa não
foi esclarecida.

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará
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Para mensurar os homicídios, o Governo do Ceará adota a categoria “crimes violentos letais intencionais”, que corresponde à soma
das vítimas de:

•
•
•

homicídio doloso, quando o autor teve a intenção ou assumiu o
risco de matar;
latrocínio, quando a intenção foi matar para roubar;
lesão corporal seguida de morte.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública adota a categoria “mortes

violentas intencionais”, que inclui os óbitos decorrentes de intervenções policiais, estando o(s) agente(s) do Estado em atividade ou fora
de serviço.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social não inclui na
contagem de homicídios as mortes decorrentes de intervenção policial,
argumentando que elas não são consideradas como intencionais, pois
possuem excludente de ilicitude.
O Atlas da Violência se baseia nos dados do Sistema de Informação
sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, que registra como
homicídio todo caso de agressão provocada por outra pessoa que
resulta em morte.
Diferenças conceituais e metodológicas fazem com que os dados
da área da segurança não sejam iguais aos dados da área da saúde.
O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência
analisou as informações disponibilizadas pela Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social e pela Secretaria da Saúde do Estado para
apresentar os dados contidos aqui.
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MONITORAMENTO

Ceará tem maior redução de
homicídios em 11 anos e do Brasil
Com 50,04% de assassinatos a menos do que em 2018, o estado apresentou maior diminuição
entre todos os estados da federação em 2019. Número inferior a 2.257 mortes violentas
intencionais havia sido registrado em 2008, quando foram computados 2.063 homicídios.

EM TODO O CEARÁ foram registrados 2.257 crimes

A taxa de homicídios no Ceará cresceu 159,7% ao

1

violentos letais intencionais ao longo de 2019. O número

longo de 11 anos. O índice passou de 23,2 homicídios por

representa uma redução de 50,04% em comparação

100 mil habitantes em 2007 para 60,2 em 2017, conforme

com os 4.518 assassinatos contabilizados em 2018. O

demonstra o Atlas da Violência 2019, a partir dos dados

segundo semestre de 2019, com 1.151 casos computados,

do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do

foi mais violento que os primeiros seis meses, quando

Ministério da Saúde. A série histórica disponibilizada

foram registradas 1.106 mortes. E os números do primeiro

pela publicação revela que, em apenas dois estados,

semestre de 2020 evidenciam um grande avanço da

o crescimento foi maior: Rio Grande Norte, cujo índice

violência letal no estado.

passou de 19,1 para 62,8, um aumento de 228,9%; e

Apesar do atual cenário de reversão, o número de homicídios no Ceará em 2019 foi o menor dos últimos 11 anos,

Acre, que tinha uma taxa de 19,5 e atingiu 62,2, o que
representa um incremento de 219,4%.

conforme revelam os dados da Secretaria da Segurança

Em comparação a 2018, a queda pela metade no

Pública e Defesa Social e do Fórum Brasileiro de Segurança

número de homicídios no Ceará em 2019 foi a maior do

Pública sob monitoramento do Comitê Cearense pela

Brasil, de acordo com o levantamento realizado pelo

Prevenção de Homicídios na Adolescência. Antes, o menor

Monitor da Violência, uma ferramenta criada pelo portal

número havia sido registrado em 2008, quando foram

de notícias G1 em parceria com o Fórum Brasileiro de

computadas 2.063 vítimas de assassinatos no estado.

Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência,

O recorde de homicídios no Ceará foi alcançado em

da Universidade de São Paulo (USP). A segunda melhor

2017. Com 5.132 casos, o estado apresentou o maior

posição, entre as 27 unidades federativas, é de Roraima,

crescimento em relação ao ano anterior e também entre

onde foi registrada uma diminuição de 42,3% na quan-

as 27 unidades federativas. O resultado lamentável se

tidade de assassinatos.

deu principalmente pelo aumento acentuado da violência

O Ceará é responsável por 20% da redução de todos

contra adolescentes, jovens e mulheres, em um contexto

os assassinatos do país em 2019. “A redução no Ceará foi

de expansão da presença de facções criminosas.

a mais surpreendente”, considera o jornalista e econo-

Com uma taxa de 60,2 homicídios por 100 mil

mista Bruno Paes Manso, que é doutor em ciência política

habitantes, atrás apenas do Rio Grande do Norte e do

e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, da

Acre, o Ceará teve um aumento de 48,2% no índice em

Universidade de São Paulo. Ao avaliar o desempenho do

relação a 2016, muito superior ao que se identificou

estado, ele rememora que, no começo de 2019, Fortaleza

em outros estados. O segundo maior crescimento, de

e a região metropolitana viveram momentos de pânico e

39,9%, foi verificado no Acre, e o terceiro maior, de 21%,

desordem com mais uma onda de ataques promovidas

em Pernambuco.

por grupos criminosos.
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GALBA NOGUEIRA

O Ceará foi responsável por 20% da redução de todos
os assassinatos do Brasil em 2019. Em comparação a
2018, a queda pela metade no número de homicídios
no estado em 2019 foi a maior do país
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“A nova gestão da Secretaria de Administração

VIOLÊNCIA LETAL

Penitenciária havia prometido endurecer o controle
nos presídios e misturar integrantes de facções rivais

Crimes violentos letais intencionais ao longo dos anos no Ceará

nas mesmas unidades. A medida provocou, nos primei-

Ano

Casos

ros dois meses do ano, uma série de ataques a ônibus,

2008

2.063

viadutos e delegacias, deixando a população acuada e

2009

2.382

as ruas desertas. A ofensiva, contudo, acabou promo-

2010

2.755

vendo a aproximação entre os grupos rivais e diminuiu os

2011

2.762

conflitos mortais entre eles”, acrescenta o pesquisador.

2012

3.734

Os sociólogos Renato Sérgio de Lima e Samira Bueno,

2013

4.391

diretor-presidente e diretora-executiva do Fórum Brasileiro

2014

4.460

de Segurança Pública, são taxativos ao avaliar a influência

2015

4.023

dos líderes de facções sobre a criminalidade e a violência,

2016

3.407

mesmo que eles estejam em privação de liberdade. “É

2017

5.132

impossível compreender as dinâmicas da violência urbana
no país sem olhar para o sistema prisional e o poder que
grupos criminosos têm, mesmo que, em tese, sob a guarda
estatal. Neste sentido, é estratégico e fundamental que o
Estado retome o controle dos presídios”.
O endurecimento do Governo do Ceará em relação

2018

4.518

2019

2.257

VIOLÊNCIA LETAL
DIMINUI EM TODO O PAÍS

aos líderes das organizações criminosas, a exemplo do

A redução de homicídios em 2019 foi um fenômeno

que aconteceu em outros estados, pode ser uma das

nacional. O Brasil registrou no ano passado 41.635 vítimas

explicações para o arrefecimento do poder de comando

de crimes violentos, uma diminuição de 19,2% em relação

desses grupos e, consequentemente, de destruição de

aos 51.558 assassinatos computados em 2018 e o menor

vidas. “As experiências recentes de Rio Grande do Norte,

número desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de

Ceará e Acre indicam que regras mais rígidas para as

Segurança Pública passou a coletar os dados. Em 2018,

lideranças do crime e a ameaça de transferência para

também houve redução, de 12,8%, em comparação a

presídios federais, onde vigora o regime disciplinar dife-

2017, ano da série histórica com o maior número de

renciado, podem estar sendo uma moeda de troca para

mortes: 59.128.

controle da violência fora das prisões”, apontam os
diretores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A diminuição do número de vítimas em 2019 representa um recorde, embora o número de mortes ainda
seja muito elevado. “O número impressiona, inclusive,
porque até 2011 os dados do Fórum se referem a ocor-

HOMICÍDIOS NO CEARÁ

rências (em que é possível ter mais de uma vítima).

Número total e por semestre de vítimas de homicídio em 2019
Total
2.257

2º semestre

a vítimas, é menor”, observa o portal de notícias G1,

1.106

1.151

que mantém uma parceria com o Núcleo de Estudos
da Violência, da Universidade de São Paulo, e o Fórum

Adolescentes
355

164

191

145

167

Adolescentes (feminino)
43

19

24

Sem idade identificada
77

16

32

Brasileiro de Segurança Pública no monitoramento dos
dados de todo o país.

Adolescentes (masculino)
312

Ou seja, ainda assim, o número de 2019, que se refere

1º semestre

A redução do número de vítimas de homicídio em 2018
e 2019 não foi suficiente para tirar o Brasil da posição de
país com o maior número absoluto de mortes decorrentes
de agressões no mundo, como pondera o pesquisador
do Núcleo de Estudos da Violência, Bruno Paes Manso.

45

“Resta, portanto, a dúvida. A redução desses dois anos

/

seria apenas uma queda circunstancial, resultado da

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública,

acomodação momentânea da rivalidade no mercado de

os dados do último trimestre de 2019 acionam um alerta

drogas? Ou os governos conseguirão passar a mensagem

para os governos. “Mais do que nunca, a gente precisa

de que matar é um mau negócio, diminuindo a letalidade

de controle social, monitoramento e transparência para

do crime e mantendo uma queda consistente? A resposta

garantir que aqueles estados que estão fazendo um bom

só virá nos próximos anos”, conclui.

trabalho continuem fazendo e entender quais são os

Mesmo com 9.923 mortes a menos em 2019 e redução

fatores envolvidos no incremento da violência em um

de homicídios em todas as unidades federativas, a queda

terço das unidades da federação”, aponta a diretora-

no último trimestre do ano já não foi tão acentuada

-executiva do fórum, Samira Bueno.

quanto nos meses anteriores, ficando no patamar de

Embora não faça parte do grupo de nove estados

11,8%. Em nove estados, inclusive, foi registrada uma

que apresentaram elevação no número de vítimas de

alta no número de assassinatos de outubro a dezem-

homicídio no último trimestre de 2019, o Ceará teve

bro. Nesse grupo, não estão Ceará e Roraima, os únicos

mais casos registrados no segundo semestre do que nos

estados que apresentaram uma queda superior a 30%

primeiros seis meses do ano. Um aumento da violência

no consolidado do ano.

letal mais perceptível, inclusive, entre mulheres.

Uma nova configuração do mercado de drogas
“Certas alianças, certos conflitos entre grupos,

Uma política pública consistente
de parte dos estados

acabam tendo um peso muito grande no crescimento

“Há estados que têm políticas públicas consoli-

anual da violência, porque são mercados muito

dadas de redução e controle da violência, que estão

lucrativos onde os participantes têm armas pesadas.

aí há cinco, seis anos, alguns há mais de 10 anos,

Muitas vezes, essa disputa, essa concorrência, é

reduzindo os homicídios e outros crimes violentos.

resolvida a bala, então, quando a concorrência é

Podemos olhar para São Paulo, Paraíba, Espírito

grande, muitas vezes provoca muitas mortes, e

Santo, Distrito Federal, que vêm de uma queda consis-

quando há tréguas, essas mortes tendem a cair”.

tente e que têm políticas públicas que são pautadas
no fortalecimento da inteligência, na análise criminal,

Um monitoramento e controle por parte

políticas baseadas em evidências e políticas de segu-

dos estados dos chefes de facções presos

rança que são integradas com as políticas sociais”.

“Existe hoje uma possibilidade dentro dos sistemas prisionais de pressionar os chefes das facções.

Uma liderança dos governadores

A absoluta maioria está presa. Caso eles tomem

em um ano pós-eleitoral

decisões ou ordenem matanças, como vinha acon-

“A gente percebe que, quando a gente tem um gover-

tecendo, eles podem ser transferidos para presídios

nador ou uma liderança política que coloca o tema da

federais, que têm um cárcere duro, com medidas

segurança pública como prioridade na sua gestão, em

mais rigorosas. Muitos acabam achando que vale a

geral, os resultados são positivos. Não é à toa que, se a

pena manter um certo acordo ou uma certa trégua

gente observar o índice nacional de homicídios desde

para não receber essa punição. Eles estão muito mais

2006, a gente vai perceber que, nos anos pares, a gente

vulneráveis a ações dos governadores e do Estado

tem as eleições – 2006, 2010, 2014 e 2018 – para governo

do que estavam antes”.

do estado e para presidente, e no ano seguinte, a gente
Bruno Paes Manso

tem redução dos homicídios no território nacional”.

Núcleo de Estudos da Violência,

Samira Bueno

da Universidade de São Paulo

Fórum Brasileiro de Segurança Pública
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INFLUÊNCIA DOS GRUPOS
CRIMINOSOS SOBRE
LETALIDADE NO ESTADO
O aumento ou a diminuição de homicídios em determinado local não acontece em função de um elemento

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

atuação dos grupos criminosos. “E terceiro, os momentos de ‘pacificação’ ou de ‘trégua’ entre facções, quando
há diminuição do número de crimes violentos, como
aconteceu nos anos de 2016 e de 2019”, completa
Thiago Rocha.

apenas. A elevação ou o declínio da violência letal inten-

Ao considerar a importância da presença do Estado,

cional envolve múltiplos fatores porque as causas desse

o sociólogo questiona as políticas de segurança pública

fenômeno também são diversas. Não é diferente no

implementadas ao longo dos anos. “A atuação do Estado

Ceará, mas um maior ou menor número de assassina-

tem sido relevante nas condições de evolução ou invo-

tos, principalmente a partir de 2015, tem uma relação

lução desses cenários. A omissão histórica em ofere-

muito forte com a presença de grupos criminosos no

cer garantias de direito e condições de dignidade nas

estado e o comportamento dessas organizações em

periferias, especialmente aos jovens, conviveu com a

diferentes contextos.

distribuição desigual de policiamento, concentrado nas

“Não é fácil indicar apenas um fator para explicar a

zonas centrais, com variação também na forma de abor-

variação do número de homicídios, que é um fenômeno

dagem, mais dura para os pobres, mais protetora para

complexo ligado a questões sociais e institucionais. Mas,

as classes médias e ricas”.

sem dúvida, a redução ou o aumento dos homicídios no

A ausência do Estado – seja pela falta de uma polí-

Ceará nos últimos anos se correlaciona às mudanças

tica de segurança pública inovadora, mais preventiva,

nas estratégias e formas de atuação dos coletivos crimi-

menos repressiva, que dê a atenção devida às áreas

nais faccionados, que têm se expressado em diferentes

onde moram as populações mais vulneráveis, seja pela

cenários”, avalia o sociólogo Thiago Rocha Vasconcelos.

falta de investigação dos crimes, entre eles os homicí-

“A elevação dos números de homicídio, acompa-

dios, e a devida responsabilização dos autores – fez com

nhada de chacinas e ‘acertos de contas’, foi marcada

que determinados espaços fossem ocupados e domina-

por intervalos de oscilação para baixo em momentos

dos por organizações criminosas. “Nenhum programa

de ‘pacificação’ ou ‘trégua’ entre facções nos anos de

de segurança pública ou de policiamento modificou

2016 e de 2019”, pontua Thiago Rocha, que é professor

substancialmente esse padrão, ligado ao policiamento

do Curso de Licenciatura em Sociologia e Bacharelado

convencional reativo de ‘caça aos bandidos e cerco de

em Humanidades da Universidade da Integração

territórios’ e se desenvolvendo por uma lógica de menor

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e

intervenção em territórios vulneráveis, que foram domi-

coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em

nados por facções e seus ‘acertos de contas’ não inves-

Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos.

tigados”, observa Thiago Rocha.

Ele visualiza três diferentes cenários nos quais as

Na avaliação do pesquisador, os programas mais

facções criminosas expressaram mudanças nas estraté-

recentes implantados pelo Governo do Ceará na área da

gias e formas de atuação. “Primeiro, os conflitos entre

segurança não conseguiram corresponder às expecta-

facções pelo controle de territórios e do fluxo de merca-

tivas, ao mesmo tempo em que se verifica um aumento

dorias ilícitas, elemento central no aumento dos crimes

considerável da letalidade policial, também sem maiores

violentos na última década, acompanhando a reorga-

averiguações. “A promessa de territorialização de políti-

nização das rotas de tráfico em âmbito nacional, que

cas de prevenção social, como lazer, cultura, profissio-

transformou o Ceará em uma das regiões estratégicas”.

nalização, intervenções urbanas, mediação de conflitos

No segundo cenário apontado pelo pesquisador,

e policiamento, do ‘Ceará Pacífico’, por exemplo, não se

houve o confronto aberto com as autoridades públi-

expandiu de modo relevante e está sendo substituída

cas, por meio de ataques com uso de explosivos a alvos

por ênfase em uma versão do ‘policiamento de proxi-

simbólicos, como agências bancárias, ônibus, delegacias

midade’ direcionado à presença policial ostensiva para

e outros prédios do governo. Era a reação a medidas

vigilância dos territórios vulneráveis à pobreza e ao

adotadas pelos sistemas de segurança pública, justiça e

conflito, selecionados a partir de leitura georreferen-

administração penitenciária do estado como respostas à

ciada de indicadores”.
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GALBA NOGUEIRA

Recado explícito dos grupos criminosos na periferia de Fortaleza: facções
também se espalharam pelo interior, mas governo estadual demorou a
reconhecer o potencial de organização que elas têm

Segundo o coordenador do Grupo de Pesquisa e

“O reconhecimento do problema das facções, principal-

Extensão em Segurança Pública, Justiça e Direitos

mente a partir do início de 2018, e a reorganização das

Humanos, da Universidade da Integração Internacional

penitenciárias e o endurecimento das condições nos

da Lusofonia Afro-Brasileira, o governo foi omisso em

presídios, com prisões de líderes, seu deslocamento para

demorar a reconhecer o potencial de organização das

presídios federais e nova divisão da ‘massa carcerária’,

facções. “Uma mudança no padrão atual do Estado

impactaram nas estratégias de alianças entre facções”.

ocorreu nos anos de 2018 e 2019, significando um

Mas segundo o sociólogo, as repercussões das ações

impacto considerável, com maior ênfase em investiga-

governamentais sobre o comportamento das facções

ção de redes criminais, mas principalmente a inversão

carecem de análise mais acurada. “É uma realidade

da lógica de controle do crime, orientada agora a partir

que merece ainda ser avaliada com profundidade em

dos efeitos da gestão penitenciária para o controle dos

seu impacto no equilíbrio de forças entre as diferentes

territórios, com uma presença policial mais constante em

facções, mas que resultou em ‘trégua’ entre os grupos

territórios vulneráveis”.

nos territórios e, possivelmente, em acordos sobre formas

Parece inegável a correlação entre uma nova postura

de ação que não resultem em homicídios, tendo em vista

do Governo do Ceará frente aos grupos criminosos e a

a manutenção dos negócios. Houve impactos na redução

forma como eles passam a atuar, com implicações, inclu-

dos homicídios, mas é preciso avaliar também as diferen-

sive, sobre a redução de homicídios em dois anos seguidos.

tes realidades no interior do estado”.
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POR REDUÇÃO DE MORTES
PROFUNDA E SUSTENTÁVEL
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ainda é uma área pouco valorizada. A sua valorização
exerceria impactos importantes na desarticulação de

Não há condições para antever um ciclo duradouro

atividades criminosas. A solução de problemas no fluxo

de redução de homicídios no Ceará, como já demons-

do processo penal é um importante fator para a redução

tram os aumentos dos crimes violentos em 2020. “Ainda

da impunidade, onde ela se exerce, caso dos homicí-

é cedo para afirmar que esse aumento é repercussão

dios, mas também para a redução das desigualdades

apenas da desorganização do cotidiano policial após os

na punição”, pontua o pesquisador.

‘motins’ da PM em 2020 e se teremos uma nova osci-

Ele aponta ainda a necessidade de uma atenção

lação para baixo nos números de homicídios”, avalia o

especial à situação dos presos provisórios 2, pois o

sociólogo Thiago Rocha.

Ceará tem 54,3% de detentos nessa situação. “Essa

Pelo histórico da violência no estado, não parece

realidade gera repercussões para os direitos humanos

haver expectativas para uma redução de longo prazo.

dos detentos e, direta ou indiretamente, proporciona

“Permanecem as condições sociais e institucionais que

condições para a vinculação a facções. É necessária a

favoreceram o aumento da criminalidade nas últimas

construção de uma política de acesso à Justiça, para

décadas e ainda há dúvidas sobre a sustentabilidade do

detentos e vítimas, com investimento nas Defensorias

endurecimento penitenciário, tendo em vista possíveis

Públicas”, recomenda.

reorganizações de facções e de seus eixos estratégicos

Além de ajustes no funcionamento do sistema de

de atuação, que podem resultar em novo período de

justiça criminal que promovam maior acesso, principal-

confronto com o Estado”, argumenta o sociólogo.

mente às pessoas que mais precisam, o sociólogo avalia

O pesquisador acrescenta que, por mais eficiente

que qualquer redução sustentável de violência deve se

e eficaz que seja a gestão da segurança pública, do

pautar em exemplos internacionais que celebraram polí-

Judiciário e do sistema penitenciário, ela não se susten-

ticas urbanas e sociais estruturantes para redução das

tará enquanto a redução das desigualdades não for

desigualdades. “O combate à evasão escolar e o inves-

efetivamente enfrentada e a reestruturação das polí-

timento em profissionalização também é um aspecto a

ticas urbanas e para adolescentes e jovens não for

se considerar”, exemplifica.

implementada. “Além dos problemas inerentes à conti-

No esforço para reduzir a criminalidade violenta,

nuidade de um padrão de vigilância policial e endure-

especialmente a violência letal, é preciso também consi-

cimento penitenciário em um potencial acirramento

derar as particularidades de cada região do estado.

dos conflitos nos mercados ilícitos, a manutenção da

“A realização desses alinhamentos de curto, médio ou

mesma realidade de desigualdade social, racial e urbana

longo prazo deve levar em conta também as diferentes

da cidade de Fortaleza é a condição fundamental para

realidades do interior do estado, onde o novo contexto

não se criar esperanças com uma redução sustentável

de organização e reprodução social de facções encontra

da violência”.

território propício diante da situação de vulnerabilidade

O sociólogo observa ainda que é preciso atentar para
questões que, no atual contexto de segurança pública

social e de precariedade estrutural do policiamento e do
Judiciário”, atenta Thiago Rocha.

no Ceará, podem aumentar ou diminuir a violência

Observando as especificidades regionais, o coorde-

letal no estado. Ele considera fundamentais o controle

nador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Segurança

externo da atividade policial, principalmente quando

Pública, Justiça e Direitos Humanos, da Universidade da

se verifica um crescimento das mortes por intervenção

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira,

policial; o investimento em investigação criminal, para

sugere que sejam adotadas ações de prevenção arti-

elucidação dos assassinatos; e melhorias no sistema de

culadas entre os diversos órgãos de governo. “Sem a

justiça para a responsabilização dos autores.

adoção de soluções populistas e que apenas reprodu-

“Entre os fatores importantes estão o controle da

zem o modelo de ação reativa e militarizada de ‘caça

atividade policial, tendo em vista o aumento da letali-

aos bandidos e cerco aos territórios’ nem a importação

dade policial e o equilíbrio do investimento entre Polícia

de modelos adaptados de realidades outras”, acres-

Militar, Polícia Civil e Judiciário. A investigação criminal

centa Thiago Rocha.
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Nesse sentido, o pesquisador avalia que as ações
deveriam ter uma concepção mais próxima daquela

VITIMIZAÇÃO DE MULHERES
E ADOLESCENTES AUMENTA

proposta pelos “Territórios da Paz”, iniciativa insti-

A violência letal contra pessoas do sexo feminino

tuída em 2010 pelo Ministério da Justiça, por meio

no Ceará só tem aumentado nos últimos seis anos. Os

do Programa Nacional de Segurança Pública com

dados demonstram que o índice de homicídios contra

Cidadania (Pronasci), que se baseia numa ação mais

mulheres passou de 5,92% em 2014 para 10,23%

efetiva do Estado, em áreas sob o domínio de grupos

em 2018 e 2019. No grupo de dez a 19 anos, a menor

criminosos, aquelas que, em geral, apresentam baixís-

proporção de meninas assassinadas no estado foi

simos indicadores sociais e poucas oportunidades de

em 2016, com 4,12%, e a maior foi em 2018, quando

acesso a direitos. A iniciativa prevê a participação social

atingiu 13,75%.

e o diálogo com a sociedade para o desenvolvimento
das respectivas ações.

Em relação a vítimas adolescentes, os casos do sexo
masculino começam a decair no segundo semestre de

“Consórcios intermunicipais de segurança pública e

2017 e atingem o menor número em 2019. “Em relação

prevenção à violência, voltados, sobretudo, ao público

às vítimas do sexo feminino, assim como para a popu-

adolescente e jovem, junto a políticas de acesso a

lação geral, o número de casos só começa a reduzir

educação, profissionalização, acesso à justiça e media-

no segundo semestre de 2018, mas volta a aumentar

ção de conflitos, parecem mais relevantes que a aposta

no segundo semestre de 2019”, compara Roger Souza,

no Raio”, observa o pesquisador, referindo-se à experi-

integrante da equipe técnica do Comitê Cearense pela

ência do Comando de Policiamento de Rondas e Ações

Prevenção de Homicídios na Adolescência, responsá-

Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar.

vel pela sistematização dos dados de crimes violentos

O processo de interiorização do Raio, que teve início
em 2015, primeiro ano do primeiro mandato de Camilo

letais intencionais disponibilizados pela Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social.

Santana, é uma das apostas do governador para preve-

Dos 231 homicídios de mulheres em 2019 no Ceará,

nir as ações violentas. Quase cinco anos depois, o Ceará

43 foram contra meninas de dez a 19 anos, o que repre-

conta com unidades do Raio em 44 dos 184 municípios

senta 18,61% das vítimas. Em Fortaleza, essa proporção

nas principais regiões do Ceará. Além de Fortaleza, há 11

atinge 26,47%, ou seja, de 68 mulheres assassinadas

unidades na região metropolitana da capital e outras 32

na capital, 18 eram adolescentes.

em municípios do interior. O policiamento com o uso de

Na capital, os 118 meninos e meninas assassina-

motocicletas para reforçar o patrulhamento ostensivo

dos em 2019 representam 17,79% de um total de 663

teve início em 2004.

pessoas mortas por agressão, segundo a Secretaria

Por fim, o pesquisador ressalta a importância de

da Segurança Pública. Mas de acordo com os dados

não sobrepor as ações de prevenção ao crime e à

da Secretaria da Saúde do Estado, a quantidade de

violência às políticas para as juventudes. “As formas

adolescentes vítimas de homicídio na capital seria

de expressão coletiva e política das juventudes, como

maior, atingindo 19,75%. O uso de metodologias dife-

as torcidas organizadas e o movimento hip hop, não

rentes é uma das possíveis explicações para a diver-

podem ser enquadradas sob a perspectiva redutora da

gência de informações.

prevenção ao crime e à violência, mas como aliadas

Em todo o Ceará, a quantidade de meninos e

para a compreensão dos anseios das juventudes, do

meninas assassinados representa 15,73% do total

uso que fazem da cidade, e para a mediação dos seus

de vítimas, segundo o órgão de segurança. Em 2019,

conflitos. Somente orientada por uma política ampla e

foram registrados 355 homicídios nesse grupo etário

não repressora de usufruto das cidades pelas juventu-

no estado, menor número desde 2014, quando houve

des, em um governo sensível à redução das desigual-

pelo menos 1.003 mortes em decorrência de agressões.

dades raciais e de renda e que eleja a investigação

A redução no número de homicídios contra adolescen-

policial como eixo estratégico, a redução da violência

tes em 2019 foi de 57,17% em comparação com o ano

resultará em uma cidade mais democrática, mais justa

anterior, quando foram computados 829 assassinatos

e menos amedrontada”.

nessa faixa etária.
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HOMICÍDIOS DE MULHERES

Em relação à população adolescente, 73 municípios
estão nessa situação, ou seja, 39,67% das cidades do

Ano

Percentual de vítimas

Ceará apresentam taxas epidêmicas de assassinatos no

2014

5,92%

grupo de dez a 19 anos de idade. Em 78 municípios, pelo

2015

6,04%

2016

6,16%

menos um adolescente foi assassinado em 2019, o que

2017

7,11%

2018

10,23%

2019

10,23%

HOMICÍDIOS DE ADOLESCENTES

corresponde a 42,39% do total de cidades.
Fortaleza, Caucaia e Maracanaú ocupam as primeiras posições no ranking do número de vítimas de homicídio, tanto na população geral quanto no grupo de
adolescentes. A comparação entre as dez cidades
com mais assassinatos, para a população geral e para
o grupo de adolescentes, revela que a maioria dos
municípios se repete. “Nas dez posições, figuram como
cidades diferentes apenas Pacajus e Eusébio”, destaca
Roger Sousa.

Ano

Número de vítimas

2014

1.003

2015

817

Baturité, e Guaiúba e Chorozinho, na região metropoli-

2016

655

tana de Fortaleza, os três municípios com índices superio-

2017

981

res a 100 casos por 100 mil habitantes na população geral.

2018

829

2019

355

cídios por grupo de 100 mil. Dos outros nove municípios

Percentual de vítimas

com os maiores índices de assassinatos na adolescência,

Quando analisadas as taxas de homicídio, a dianteira
é assumida por Guaramiranga, na região do Maciço de

Já o primeiro lugar em assassinatos na faixa de dez a 19
anos fica com Guaiúba, onde a taxa atingiu 219,43 homi-

oito apresentaram taxas superiores a 100 homicídios por

Ano

Meninas

Meninos

2016

4,12%

95,88%

2017

8,15%

91,85%

aquela referente à população geral, é possível observar

2018

13,75%

86,25%

a presença tanto das mesmas cidades em ambas como

2019

12,11%

87,99%

outras cidades, como Forquilha, Altaneira, Eusébio, Jijoca

grupo de 100 mil. “Quando a lista de cidades com maior
taxa de homicídios de adolescentes é comparada com

de Jericoacoara e Itaitinga”

EPIDEMIA DE HOMICÍDIOS
EM 72,82% DAS CIDADES
Apenas 19 cidades cearenses não registraram crimes

CENÁRIO PARA MENINOS
E MENINAS É MAIS GRAVE
EM FORTALEZA

violentos letais intencionais em 2019, um número que

Com base no Sistema de Informação sobre

representa 10,32% dos 184 municípios do estado. Outras

Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, o

31 cidades, ou seja, 16,84% do total, apresentaram taxas

Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

inferiores a dez assassinatos por 100 mil habitantes,

Adolescência identificou que, em Fortaleza, o bairro

padrão usado pela Organização Mundial da Saúde para a

com maior frequência de homicídios é o Bom Jardim.

classificação de epidemia de homicídios. “Logo, pode-se

E ao se analisar o grupo de dez bairros com mais

concluir que 72,82% das cidades do estado passam por

casos na capital, percebe-se que quatro fazem parte

uma epidemia de homicídios”, observa Roger Sousa,

do Grande Bom Jardim, pois na lista também constam

após analisar os dados divulgados mensalmente pela

Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira. Entre os

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social em

lugares mais violentos, também estão os bairros vizi-

portal eletrônico próprio na internet.

nhos Mondubim, José Walter, Passaré e Jangurussu.
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E completando o grupo, dois bairros do extremo Oeste

de homicídio ao longo de 2019, em cada um deles,

da cidade, mas também colados: Vila Velha e Barra do

dois foram praticados contra adolescentes. No bairro

Ceará. “Observando os dez bairros com mais casos, é

Presidente Kennedy, dos cinco assassinatos registra-

possível perceber que todos esses estão na periferia

dos, três vítimas eram adolescentes. E dos 22 casos

da cidade”, pontua Roger Sousa, integrante da equipe

cujos bairros não foram identificados, sete também são

técnica do comitê, responsável pelo levantamento

de adolescentes.

junto à Secretaria da Saúde do Estado.

Ao se observar a distribuição das taxas de homicídio

É interessante notar ainda que seis desses

para o estado e para a capital ao longo dos últimos seis

bairros se situam no limite com as duas outras

anos, nota-se que os índices em Fortaleza são sempre

cidades mais violentas do estado. Barra do Ceará,

superiores, mas com uma diferença maior quando se

Vila Velha e Granja Lisboa fazem limite com o muni-

analisa o grupo de dez a 19 anos, especificamente. “A

cípio de Caucaia. Siqueira, José Walter e Jangurussu

discrepância na comparação com as taxas de homicídios

fazem limite com o município de Maracanaú. A

da população geral denuncia a grave situação vivenciada

proximidade entre os bairros com mais homicídios

pelos adolescentes cearenses, especialmente aqueles

de Fortaleza e os dois outros municípios formam,

que residem em Fortaleza”, conclui Roger Sousa.

portanto, uma área bastante extensa de violência
letal, o que se pode entender como um processo de
conurbação3 de homicídios.

LUTANDO PARA VIVER
Aos oito anos, um menino nascido em Iguatu, na

O bairro Bom Jardim concentra o maior número

região Centro-Sul do Ceará, na época morando em

de casos tanto na população geral quanto no grupo

Juazeiro do Norte, veio passar as férias escolares

de adolescentes, com 55 e 14 homicídios, respectiva-

em Fortaleza, e não mais voltou. A família resolveu

mente, o que significa que 25,45% dos assassinatos

deixar o Cariri cearense em 1997 para fixar resi-

registrados ali em 2019 foram contra pessoas de dez

dência na capital, onde estavam os parentes mais

a 19 anos. A análise dos outros lugares mais violen-

próximos.

tos da cidade expõe uma situação ainda mais grave

Depois de dois anos no Mondubim, a família se

para essa faixa etária. No bairro Granja Lisboa, por

transferiu para o Bom Jardim, que já constava entre

exemplo, foram registrados 19 assassinatos, sendo

os bairros relacionados como mais violentos da

sete deles contra adolescentes, ou seja, 36,84% dos

cidade. Em 1999, o Bom Jardim atingiu uma taxa de

homicídios.

85 homicídios por 100 mil habitantes, praticamente

E quando se analisam os dados dos dez bairros
com mais crimes de morte na faixa de dez a 19 anos,

a mesma do Jangurussu, que estava no topo da lista,
com 85,7 assassinatos por 100 mil habitantes.

a comparação com o número de casos na população

Vinte anos depois, os dois bairros continuam entre

geral evidencia uma gravidade ainda maior. No Parque

os mais violentos de Fortaleza. Em 2019, o Jangurussu

Genibaú e no Cais do Porto, por exemplo, a quanti-

ficou com uma taxa de 69,33 assassinatos por 100 mil

dade de adolescentes assassinados corresponde a

habitantes e o Bom Jardim alcançou o maior índice,

50% do número total de vítimas. No primeiro bairro,

com impressionantes 145,66 agressões fatais por 100

foram mortos seis adolescentes entre 12 vítimas de

mil habitantes.

homicídio. No segundo bairro, foram assassinados

Aquele menino, que se instalou no Bom Jardim

quatro adolescentes, de um total de oito mortes

duas décadas atrás, não deixou mais o bairro. Nesse

violentas intencionais.

meio tempo, ele se tornou sociólogo e ativista dos

Quando a análise se expande para os bairros

direitos humanos, defendendo, sobretudo, o direito

com menos casos de homicídio na população geral,

à vida, e estabelecendo com o lugar onde mora

percebe-se que a quantidade de assassinatos contra

uma relação marcada pelo compromisso em mudar

adolescentes chega a superar o número de mortes

uma realidade que fez e faz com que tantos outros

por agressão em outras faixas etárias. Nos bairros

moradores não consigam chegar nem mesmo

Carlito Pamplona e Jardim América, dos três casos

à juventude.
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Aos 32 anos, Caio Feitosa sonha cada vez mais

Com o embasamento e a visão ampliada sobre o

com um Bom Jardim que ofereça condições para

bairro e o grande entorno, ele vai apresentando os

as pessoas crescerem e viverem em paz. A ele o

números que traduzem o contexto de vulnerabilida-

Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

des dos moradores à violência. “Os moradores dos

Adolescência perguntou: por que o bairro se mantém

bairros do Grande Bom Jardim continuaram a estar

há tanto tempo entre os mais violentos de Fortaleza,

no ranking da menor renda per capita da cidade,

mesmo com um histórico elogiável de organização

vivendo com renda média por bairro abaixo de um

comunitária4, mobilização social e execução de proje-

salário mínimo; com 70% sem acesso à rede de

tos por organizações não governamentais?

esgotamento sanitário; com 20% dos moradores

“O Grande Bom Jardim está no epicentro de uma

sem alfabetização”.

epidemia que há muito devasta a periferia de Fortaleza.

Mais do menos. “O Grande Bom Jardim possui

Desde os primeiros anos da década de 2000, seus

56.475 domicílios, que representam 8% do total dos

bairros figuram como sendo os que mais concentram os

domicílios da cidade de Fortaleza; tem 66 assenta-

números e as maiores taxas de homicídios. Esses homi-

mentos precários, onde moram cerca de 100 mil

cídios vão se concentrando mais ora entre os jovens,

habitantes, numa área que corresponde a 35% do

ora entre os adolescentes e jovens, como agora vai

território, ou seja, com alta densidade demográfica

mudando o seu perfil para vitimizar mais as meninas”.

de famílias em extrema pobreza e sem infraestrutura

O que o poder público fez para mudar esse

urbana. Nesse contexto, são 41 favelas, 24 delas locali-

quadro? Para a pergunta, que ele mesmo se antecipa

zadas parcial (13) ou totalmente (11) em áreas de risco,

em fazer, prontamente vem a resposta desoladora:

sobretudo risco de inundações. Isso não mudou. A

“De relevante, continuado e focado neste problema,

desigualdade não mudou. Ela continua contribuindo

quase nada. Mesmo tendo sido território para as

para que a violência e a morte sejam mediadores

diversas políticas públicas de segurança de ocasião,

permanentes da vida social e comunitária”.

nada foi capaz de frear essa epidemia, ou estabilizar.

E o que veio de mudança foi para pior. “O crime

Os corpos, as vidas, os sonhos, as possibilidades que

mudou. Os grupos armados se tornaram a nova

se abriam ao mundo com essas pessoas não foram

tônica e a nova ordem. Enquanto eles mudam e suas

considerados. E quem veio mais adiante também não,

tecnologias de violência, dor e morte se potenciali-

como parece no presente”.

zam, o Estado corre atrás com mais outras tecnolo-

Passado e presente, perdas e achados. “Quando

gias de violência, dor e morte. E no meio, espremidos,

adolescente, eu me perdi querendo entender tudo

estamos todos nós”. Reféns de um sistema oficial e de

isso e lutar para que se encerrasse toda essa dor

um sistema paralelo.

continuada. Agora, eu me vejo adulto, aos 32 anos, e

“O crime e suas práticas se tornaram mais presen-

pai de uma criança de um ano e seis meses”. Com a

tes, suas armas são mais poderosas, seu poder

presença da pequena Cecí, extensão de si mesmo, as

econômico é maior, ou seja, são mais potentes, mais

expectativas e perspectivas, embora não deixem de

vigilantes e, por isso, mais cruéis. O Estado vem ao

ser essencialmente as mesmas, passam a ser outras,

lado. Nossos moradores morrem na mão do Estado,

na medida em que se alargam.

de bala e de negligência, e dos grupos criminosos

A dinâmica da vida faz com que muito mude, mas

armados. A única coisa que foi contínua neste período

também muito continue como estava. “Até mudou o

foi o aperfeiçoamento do crime e a resposta estatal

fato de termos uma melhor cobertura de assistência à

através da polícia, quase sempre, e da polícia osten-

educação, com mais escolas, mas com índices preocu-

siva, exclusivamente”.

pantes de evasão e abandono, em que parte se deve

Mesmo assim, apenas em 2017 a região passa a

à violência; ganhamos um centro cultural, uma vila

ter uma delegacia plantonista, embora a violência

olímpica, alguns equipamentos de assistência social;

gritasse ali havia décadas desafiando a política de

ruas foram abertas, asfaltadas por cima da lama...

segurança pela prevalência dos indicadores de homi-

Mas nada foi capaz de parar essa tendência”.

cídios e outros crimes. “A esperança era de que os
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crimes aqui acontecidos seriam investigados. E nada

aos montes, doentes ou pela barbárie da violência.

mudou. E tudo isso explica porque em 2019 estamos

Nada disso parece importante, ou ainda não parece

parecidos com o começo da década de 2000”. Não é

importante”. Contra a desimportância, a teimosia

só com policiamento, investigativo ou ostensivo, que

da esperança.

se estrutura um território de paz.

O que era para estar superado se atualiza terrivel-

“Nossas vidas continuam expostas e sem aparente

mente. Mas na constatação irremediável, há contes-

valor para o conjunto da sociedade e para o centro

tação, sentimento e movimento. “É o pior do racismo

do poder político que organiza – ou deveria organizar

que se atualiza. É a desigualdade e suas estruturas a

– nossa cidade em sociedade. Nossos corpos podem

todo vapor. E isto explica porque em 2019 continuamos

experienciar o pior do trabalho, o pior do transporte

ali, dos dez bairros com mais homicídios, tendo quatro

público, a ausência de saneamento e moradia adequa-

da mesma região da cidade. E por isso, com todas as

dos, não ter escola que se recomenda com a quali-

dificuldades, sem há muito não ter democracia, nem

dade que merecemos; podemos ter um centro cultural

direitos humanos, é que continuamos lutando para

sazonal, falta de assistência à saúde, equipamentos de

viver, sob os marcos da democracia, na plenitude dos

assistência social agonizantes e pessoas que morrem

direitos humanos”.
GALBA NOGUEIRA

Contraste entre vida e morte, alegria e tristeza: inscrição
em muro no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, sugere
desejo de paz e lembra assassinato de criança

25

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

Fig 1

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

Título no relatório
Distribuição dos casos de CVLI em função do sexo da vítima, população geral
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Taxa de homicídios por 100mil hab.

Distribuição das taxas de homicídio por semestre para Ceará
e Fortaleza, em função da faixa etária e do sexo das vítimas
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Taxa de homicídios por 100mil hab.

Distribuição das taxas de homicídio por semestre para Ceará
e Fortaleza, em função da faixa etária e do sexo das vítimas
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Mapa temático das taxas de homicídio de 2019 - População geral
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Mapa temático das taxas de homicídio de 2019 - População de 10 a 19 anos
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Ranking de cidades com maiores taxas de homicídios
e de casos para 2019 - População geral
Classificação

Ranking por taxas

Ranking por quantidade
de casos

Posição

Cidade

Taxa

Quant. de casos

1º

Guaramiranga

134,8

7

2º

Chorozinho

123,37

25

3º

Guaiúba

115,1

30

4º

São João do Jaguaribe

104,64

8

5º

Banabuiú

82,43

15

6º

Alto Santo

64,15

11

7º

Jaguaribara

61,4

7

8º

Milhã

60,81

8

9º

Caucaia

60,32

218

10º

Aracoiaba

56,67

15

56º

Fortaleza

24,84

663

1º

Fortaleza

24,84

663

2º

Caucaia

60,32

218

3º

Maracanaú

50,46

115

4º

Juazeiro do Norte

24,8

68

5º

Sobral

27,76

58

6º

Maranguape

43,42

56

7º

Aquiraz

44,85

36

8º

Pacatuba

38,35

32

9º

Guaiúba

115,1

30

10º

Trairi

53,65

30
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Ranking de cidades com maiores taxas de homicídios
e de casos para 2019 - População de 10 a 19 anos
Classificação

Ranking por taxas

Ranking por
quantidade de casos

32

Posição

Cidade

Taxa

Quant. de casos

1º

Guaiúba

219,43

6

2º

São João do Jaguaribe

162,43

1

3º

Alto Santo

150,63

2

4º

Banabuiú

139,38

3

5º

Forquilha

132,86

3

6º

Eusébio

118,55

6

7º

Jijoca de Jericoacoara

116,83

2

8º

Altaneira

113,35

1

9º

Itaitinga

111,54

4

10º

Quixeré

98,4

2

42º

Fortaleza

51,22

100

1º

Fortaleza

51,22

100

2º

Caucaia

98,33

36

3º

Maracanaú

79,24

16

4º

Maranguape

76,3

10

5º

Juazeiro do Norte

40,54

10

6º

Guaiúba

219,43

6

7º

Eusébio

118,55

6

8º

Pacajus

89,38

6

9º

Aquiraz

69,44

5

10º

Sobral

24,61

5

/

Ranking de cidades com maiores taxas de homicídios
e de casos para 2019 - Sexo masculino - 10 a 19 anos
Classificação

Ranking por taxas

Ranking por
quantidade de casos

Posição

Cidade

Taxa

Quant. de casos

1º

Guaiúba

219,43

6

2º

São João do Jaguaribe

162,43

1

3º

Alto Santo

150,63

2

4º

Banabuiú

139,38

3

5º

Forquilha

132,86

3

6º

Eusébio

118,55

6

7º

Jijoca de Jericoacoara

116,83

2

8º

Altaneira

113,35

1

9º

Itaitinga

111,54

4

10º

Quixeré

98,4

2

42º

Fortaleza

51,22

100

1º

Fortaleza

51,22

100

2º

Caucaia

98,33

36

3º

Maracanaú

79,24

16

4º

Maranguape

76,3

10

5º

Juazeiro do Norte

40,54

10

6º

Guaiúba

219,43

6

7º

Eusébio

118,55

6

8º

Pacajus

89,38

6

9º

Aquiraz

69,44

5

10º

Sobral

24,61

5
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Ranking de cidades com maiores taxas de homicídios
e de casos para 2019 - Sexo feminino - 10 a 19 anos
Classificação

Posição

Cidade

Taxa

Quant. de casos

1º

Reriutaba

59,15

1

2º

Carnaubal

55,72

1

3º

Irauçuba

37,5

1

4º

Caucaia

36,23

13

5º

Brejo Santo

25,88

1

6º

Guaraciaba do Norte

22,67

1

7º

Limoeiro do Norte

22,02

1

8º

Russas

15,27

1

9º

Pacajus

13,93

1

10º

Aquiraz

13,5

1

11º

Quixeramobim

12,38

1

12º

Fortaleza

9,51

18

13º

Maranguape

8,73

1

14º

Sobral

5,13

1

Ranking por taxas
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Distribuição das variáveis demográficas de vítimas
de homicídio de Fortaleza - População geral
Variável

Faixa Etária

Níveis

Frequência

%

0 a 9 anos

2

0,27%

10 a 19 anos

144

19,75%

20 a 39 anos

448

61,45%

Acima de 40 anos

125

17,15%

Idade não identificada

10

1,37%

Feminino

73

10,01%

Masculino

656

89,99%

Bom Jardim

55

7,54%

Jangurussu

35

4,80%

Mondubim

29

3,98%

Passaré

28

3,84%

Granja Portugal

23

3,16%

Siqueira

23

3,16%

Jose Walter

21

2,88%

Granja Lisboa

19

2,61%

Barra do Ceará

17

2,33%

Vila Velha

17

2,33%

Sexo

Bairro
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Distribuição das variáveis demográficas de vítimas
de homicídio de Fortaleza - População de 10 a 19 anos
Variável

Níveis

Frequência

%

Feminino

22

15,28%

Masculino

122

84,72%

Bom Jardim

14

9,72%

Mondubim

8

5,56%

Passaré

8

5,56%

Granja Lisboa

7

4,86%

Jangurussu

6

4,17%

Parque Genibau

6

4,17%

Canindezinho

5

3,47%

Jose Walter

5

3,47%

Cais Do Porto

4

2,78%

Granja Portugal

4

2,78%

Sexo

Bairros
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Concentração de homicídios de Fortaleza em 2019 - População geral

Os mapas das páginas 35 e 36 permitem visualizar as
áreas de concentração das vítimas de homicídio em
Fortaleza em função dos locais onde elas moravam
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Concentração de homicídios de Fortaleza em 2019 - População de 10 a 19 anos

Os mapas das páginas 35 e 36 mostram uma
maior densidade de homicídios em áreas da
periferia de Fortaleza, principalmente nos
bairros do Grande Bom Jardim
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NOTAS
Os crimes violentos letais intencionais reúnem os casos de homicídios
dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Os
homicídios dolosos são aqueles em que o agressor teve a intenção ou
assumiu o risco de matar a vítima. Os latrocínios acontecem quando
o agressor pratica um homicídio com a intenção principal de efetuar
um roubo. As lesões corporais seguidas de morte correspondem às
agressões contra a integridade física que resultam em óbito.
No cômputo dos crimes violentos letais intencionais, o Governo do
Ceará não inclui as mortes decorrentes de intervenções policiais.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social argumenta que
tais mortes não são consideradas como intencionais, pois possuem
excludente de ilicitude.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que utiliza a categoria
“mortes violentas intencionais”, inclui os óbitos decorrentes de
intervenções policiais, dentro e fora de serviço, e os homicídios
nas unidades de privação de liberdade – centros socioeducativos,
delegacias e presídios. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social informou não ter contabilizado assassinatos em unidades
prisionais em 2017 e 2018, mas o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública incluiu entre mortes violentas intencionais no estado 38
homicídios em 2017 e 49 em 2018.
O Atlas da Violência se baseia nos dados do Sistema de Informação
sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, que registra
como homicídios todos os casos de agressão que resultaram em
morte. Nesse conceito estão agrupadas as categorias agressões e
intervenções legais, da Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10).
As duas publicações seguem a definição de “homicídios” estabelecida
pelo Protocolo de Bogotá: “O homicídio se define, para o presente
propósito, como a morte de uma pessoa causada por uma agressão
intencional de outra(s). Nesse sentido, excluem-se os homicídios
não intencionais, os acidentais e as tentativas de homicídio (...).
Além disso, são consideradas as mortes por agressão cometidas
por agentes públicos no exercício do seu dever profissional, mesmo
quando sejam legais, bem como as mortes acontecidas no exercício
da legítima defesa por parte de qualquer pessoa. Em consequência,
essa definição de homicídio não está limitada pela tipificação legal,
que varia de pais para país e inclui com frequência diversos tipos
penais, mas por um conceito geral que não depende da legalidade
ou ilegalidade dos fatos. Esta opção maximiza a comparabilidade
internacional, é consistente com o objetivo de minimizar as mortes
por agressão independentemente da sua legalidade e evita a demora
que resulta da espera pela certeza de uma decisão judicial”, respalda
a Open Society Foundations, organização com sede nos Estados
Unidos e ramificações na América Latina, África, Ásia e Europa,
que apoia ações humanitárias e projetos sociais, entre eles os de
prevenção de homicídios.
1

absoluto de presos provisórios é bastante elevado, 33.692 presos, como
também proporcionalmente a situação não é cômoda, correspondendo a
43,9% do total de presos custodiados no estado.
De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do
Ceará, o número de presos provisórios no estado aumentou para
15.141 em 2018 e diminuiu para 13.107 em 2019, o que representa
54,3% de um total de 24.144 detentos distribuídos entre regime
fechado, provisório e semiaberto.
Segundo a Enciclopédia Discursiva da Cidade, o termo conurbação,
significando junção de cidades com seus arredores, é um dos que
surgiram com a consolidação do urbanismo enquanto uma “ciência”,
com todas as especificidades que aí são admitidas, inclusive a
de propor um estudo em que se baseie o planejamento urbano.
“Atualmente, esse termo aparece nas falas de urbanistas, na mídia,
nos discursos governamentais, e em alguns setores específicos
da administração, como o do transporte urbano e interurbano e
o do trabalho. Ele é utilizado também para definir o que seja uma
metrópole ou região metropolitana, definindo os seus contornos.
Ao ser introduzido no urbanismo, no início do século XX, ele marcou
certos direcionamentos de sentido, porém, quando utilizado no
discurso cotidiano, muitas vezes tal memória é diluída”.

3

Na dissertação “(Grande) Bom Jardim: reterritorialização e política
de representação à luz da nova pragmática”, submetida em 2014 ao
Programa de Pós Graduação em Linguística Aplicada, da Universidade
Estadual do Ceará, o autor Adriano Paulino de Almeida aponta que
a composição do tecido social na região tem marcos na década
de 1980. “Esta temporalidade é marcada tanto pela chegada de
congregações missionárias, enviadas pela Igreja Católica, tendo como
um dos objetivos práticos o preparo das comunidades para a chegada
do Papa João Paulo II, como pela formalização do pólo industrial de
Maracanaú, tendo a regulamentação da Região Metropolitana de
Fortaleza como um dos mecanismos para sua efetivação”.
Já na dissertação “Contingências da violência em um território
estigmatizado”, o sociólogo Luiz Fábio Silva Paiva acrescenta que o
Bom Jardim é, historicamente, um bairro construído com base em um
forte sentimento de coletividade comunitária mobilizado por entidades
como as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), ligadas à Igreja
Católica. O trabalho, defendido em 2007, acrescenta que tal sentimento
persistia na ação de organizações não governamentais, associações
de moradores, grupos culturais, associações esportivas, agremiações
religiosas, dentre outros grupos e indivíduos que atuam na defesa dos
direitos de cidadania dos moradores do bairro. Em 2020, a organização
comunitária e a mobilização social continuam sendo características
fortes do Bom Jardim.

4

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019, o
Ceará tinha 12.768 presos provisórios e 14.095 presos condenados
em 2017. Com um índice de 47,5% de detentos ainda sem julgamento,
o Ceará só não estava em situação pior do que os estados do Piauí
(60%), Amazonas (53,8%), Sergipe (51,6%) e Mato Grosso (47,8%).
Em números absolutos de presos provisórios, o Ceará também ocupava
a quinta posição, atrás apenas de São Paulo (58.278), Minas Gerais
(33.692), Rio de Janeiro (22.535) e Pernambuco (13.242). Ao fim de 2017,
segundo a publicação, cerca de 32% da população prisional brasileira
ainda aguardava o julgamento. E em alguns estados a situação era
mais dramática, a exemplo do Piauí (60%), do Amazonas (53,8%) e de
Sergipe (51,6%). “Merece destaque o caso de São Paulo que, a despeito
de custodiar o maior contingente de presos provisórios do país, 58.278
presos, em termos percentuais está entre as unidades da federação com
as menores proporções, em torno de 25%. Já em Minas Gerais o número
2
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ANÁLISE

Nas redes e linhas das vivências
em campo: no susto e na carreira!
Ingrid Lorena Leite • Assistente social
Mestra em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Jô Araujo • Socióloga
Mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC)
GALBA NOGUEIRA
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O TÍTULO deste relato é resultado do vivo processo de

acessamos as experiências cotidianas dos lugares e

experiências tecidas entre e com sujeitos que narram suas

da vida concreta das periferias, das ruas e das redes

memórias, resistências e dores em um contexto de luto.

de sociabilidades.

Construímos um intenso processo de pesquisa de campo,

Aquilo que fugia ao esperado era recebido primeira-

durante meses de 2019. E por que não dizer que iniciamos

mente com “susto” por nós, pesquisadoras, mas com o

ali um complexo exercício de metamorfose social-afetiva,

qual, diante das contingências, elaboramos formas de

a partir do contato com familiares de meninas vítimas de

lidar, e por existir um fator tempo, que mediava nosso

homicídio? Aqui, apresentamos uma edição de nossas

trabalho de campo, precisávamos ali, “na carreira”,

andanças coletivas que atravessaram histórias, cruzaram

traçar soluções para encontrar cada endereço procu-

lágrimas e encontraram forças na capacidade de acolhi-

rado. Entremeado a essa dinâmica havia um momento

mento de mães, avós, irmãs, que nos receberam em suas

crucial, o encontro com a mãe da adolescente, o

residências para a aplicação do questionário.

que nos demandava uma cuidadosa construção das

À experiência de campo demos o título “no susto
1

narrativas de apresentação. Era nosso papel criar um

e na carreira ”, em função dos desafios que encon-

contato amistoso, onde aquela mãe, em contexto de

tramos durante as buscas pelas famílias das adoles-

luto, sentisse acolhimento em nossa chegada e, assim,

centes assassinadas. No exercício da pesquisa de

permitisse nossa entrada em sua casa.

campo, percorremos as regionais III e VI de Fortaleza

Hélio Silva (2009) fala que a pesquisa de campo

e as cidades de Maracanaú, Maranguape, Caucaia

começa quando nos situamos, quando temos uma

e Horizonte, compreendendo que, em nosso caso,

localização a partir da relação com as pessoas e os

enquanto dupla de pesquisadoras, precisávamos cons-

territórios vividos. Sendo assim, podemos dizer que a

truir caminhos próprios, com direcionamentos e itine-

pesquisa realizada foi um “situar-se itinerante”, onde

rários, utilizando os recursos possíveis.

nossos percursos eram traçados em meio a incertezas.

Quando nos referimos à palavra “susto”, pontua-

Nossos trânsitos e escutas eram situados e media-

mos os encontros com o inesperado nesse contexto de

dos pelas famílias que encontramos. Logo pela manhã,

pesquisa, sem saber o que nos aguardava a cada bairro

começávamos o trabalho mapeando os endereços que

visitado ou a cada cidade aonde chegávamos. Por meio

visitaríamos ao longo do dia. Em dupla, traçamos nosso

da pesquisa direta, dá-se visibilidade ao que não se vê,

caminho sabendo que seria feito de imprevisibilidades,

não se sabe e nem se imagina (AGIER, 2011), ou seja,

encontros e sensibilidade.
Nossa primeira parada do dia acontecia em algum

A frase “no susto e na carreira” surgiu durante a aplicação dos
questionários, e expressa como a pesquisa demanda criatividade
metodológica. O “susto” se refere à condição de reinvenção que
as pesquisadoras desenvolvem diante das situações desafiadoras
da pesquisa. A “carreira” tem relação com os prazos que são
estabelecidos para realizar a pesquisa.

1

Centro de Referência da Assistência Social (Cras),
cujas equipes, pela capilaridade territorial do trabalho, nos auxiliaram a verificar os locais de moradia,
pois as famílias fornecem informações incompletas
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ou mudam-se para outros lugares sem atualizar os

vezes, sem banheiro ou qualquer garantia de bem-estar

registros, dadas as dinâmicas dos territórios, sobre-

mínimo. Trazemos trechos dos diários de campo, onde

tudo daqueles locais estigmatizados, dinâmicas que

registramos nossas caminhadas, sensações e impressões

são tecidas por potencialidades, conflitos e disputas.

sobre as condições de vida das famílias, suas “trajetórias

O cotidiano dos moradores é marcado, muitas vezes,

de riscos”, sobretudo das jovens que viveram sob formas

por sentimentos de medo e de insegurança social

de perigo variadas, e dos seus familiares, que continuam

(BEZERRA, 2015), gerando assim mobilidades e deslo-

inseridos em um ciclo perverso de violências circunscrito

camentos residenciais de um bairro para outro, como

em um contexto de pobreza.

forma de fugir de situações de riscos, e nos casos aqui

Optamos por deixar o carro um pouco distan-

visitados, o episódio dos homicídios das adolescentes é

ciado da casa, tendo em vista que a rua era

um vetor de mobilidade residencial das famílias.

bem estreita. Então, descemos do carro e

Essa parceria com o referido equipamento social

caminhamos em direção à residência. Ao

foi de grande importância para o trabalho de campo,

adentrarmos, foi um grande choque e estra-

tendo em vista que é uma das políticas públicas mais

nhamento, tendo em vista a condição da

acessadas pelas famílias em situação de pobreza, que

moradia, um local pequeno e extremamente

buscam o Cras por diversos motivos, como para a

sujo. Logo no primeiro cômodo da casa,

realização do Cadastro Único, que identifica o perfil

havia uma cama de solteiro à esquerda, onde

econômico da família para inseri-la nos programas de

estava deitada a mãe da adolescente, uma

distribuição de renda, como o Bolsa Família. Entre ruas

mulher franzina, que cheirava fortemente à

e becos, pedindo informações às pessoas que ficavam

cachaça. Os cheiros de urina, sujeira, mofo e

nas calçadas, comerciantes e transeuntes, imergimos

comida azeda se misturavam pelo ar, o que

numa realidade marcada por disputas e miséria.

em certos momentos me dava um enjoo,
dificultando a leitura das questões. (Diário

Muros com marcas de tiros e das iniciais de facções
criminosas, ruas com estrutura precária, sem asfalto

de campo, 2019)

e sem saneamento básico... Muitas vezes, o senti-

Nos aproximamos da casa, feita de taipa

mento de insegurança e tensão nos assombrava, afinal

(pau-a-pique). Quando chegamos à porta da

estávamos em um lugar desconhecido, mesmo com

casa, uma senhora magra, negra, de lábios

informações, planejamento e acompanhadas de um

finos e pele marcada e seca, nos recebeu.

motorista – eventualmente, também de um fotógrafo

Ela nos olhava atentamente quando nos

ou de um articulador comunitário.

apresentamos. Com um sorriso discreto,

O contato diário com esse contexto concreto das

foi puxando os baldes para sentarmos na

periferias elucida o processo de urbanização da cidade

entrada da sua casa. Enquanto arrumava os

de Fortaleza, que se amplia pelos municípios vizinhos

lugares, percebemos que a casa tinha dois

e é marcado por um sistema complexo de diferenças

cômodos, não tinha pia ou banheiro, e o chão

simbólicas, materiais, políticas e territoriais. Assim,

era terra batida. Ela tinha pouco tempo para

caminhar por esses bairros exigiu de nós um impor-

conversar conosco, pois trabalhava com

tante exercício de compreender os processos de dife-

reciclagem e precisava sair logo em seguida,

renciações pelos quais a capital cearense, a região

mas mesmo assim nos deu atenção, e conse-

metropolitana e seus microterritórios passaram, e

guimos agendar nossa entrevista para outro

como isso impacta na vida cotidiana das famílias que

dia. (Diário de campo, 2019)

estão ali, elaborando suas sobrevivências em situação
de múltiplas vulnerabilidades.

A pesquisa de campo afetava nossos sentidos,
nossa sensibilidade, e ficávamos a nos questionar

Daqueles cenários se sobressaíam imagens e realida-

como a realidade é vivenciada de formas tão desiguais

des fortes, quando encontrávamos, por exemplo, quatro

e injustas. Como reinventar afeto diante da violência?

ou cinco pessoas morando em condições de completa

Essas mulheres nos mostravam suas potências sem

precariedade. Eram casas com um ou dois cômodos, às

esconder suas dores.
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PODEMOS ENTRAR?

Apresentar a proposta do Comitê Cearense

Nosso objetivo, enquanto pesquisadoras, era dialo-

pela Prevenção de Homicídios na Adolescência e da

gar com as famílias para compreender as trajetórias

pesquisa era o momento-chave de nossa entrada nas

das adolescentes, seus relacionamentos, suas práti-

casas, pois devíamos ter todo o cuidado na constru-

cas, o que gostavam de fazer, como se divertiam.

ção desse discurso inicial, já que envolvia, inclusive, a

Íamos a campo para compreender trajetórias de jovens

forma como olhávamos para essas mulheres e, sobre-

e encontrávamos vidas pulsantes atravessadas por

tudo, a sensibilidade para tocar pela primeira vez nas

violências múltiplas.

palavras “adolescentes assassinadas”, “jovens assas-

O momento mais desafiante da pesquisa de campo

sinadas”, “meninas vítimas de homicídio”. Era nesse

era o encontro com as famílias, geralmente chefiadas

instante que acionávamos a memória do luto e da dor.

por mulheres. Deparamo-nos com mães, avós, tias,

Essas mães, tias, avós, irmãs e amigas diziam que,

primas e amigas como as narradoras das trajetórias.

mesmo sendo dolorido reviver algumas lembranças, a

E para além dos relatos dolorosos com os quais nos

necessidade de contar a história das meninas era maior

deparamos, percebemos nitidamente, sob a perspec-

que qualquer tristeza. E com a possibilidade de narrar

tiva de gênero, que as mulheres, muitas vezes, exigidas

com os olhos e a voz do afeto, da dor e da resistên-

quanto aos cuidados e à proteção da família, também

cia, essas mulheres nos deixavam entrar em suas vidas

sofrem em busca de oportunidades para (sobre)viver,

por algumas horas. Nós, pesquisadoras, já afetadas e

tendo de enfrentar uma realidade de desigualdades,

enredadas com essas trajetórias, passávamos algumas

discriminações e injustiças.

horas ouvindo, escrevendo, olhando e sentindo essas

No contexto de dificuldades para sobreviver, e

vozes pulsantes.

mais especificamente da vulnerabilidade acentuada,

Em outros momentos, ouvíamos um “não”, e sabía-

as mulheres, para driblarem as inseguranças sociais,

mos que o respeito à dor da perda deveria se sobrepor

acabam tecendo redes de apoio, em geral, com outras

ao nosso interesse como pesquisadoras. Algumas mães

mulheres, e, por meio dessas relações sociais com

chegaram a marcar conosco encontros em praças, em

os mais próximos, ocupam o lugar onde o Estado e o

outros locais públicos ou até em suas residências, mas,

mercado não chegam, prestando serviços básicos no

quando se aproximava o horário do encontro, lamenta-

enfrentamento das situações de pobreza e desigual-

vam e expressavam, com o silêncio ou com as palavras,

dade (AZEREDO, 2010). Essa realidade, encontrávamos

não ter como rememorar e narrar essa perda. Como

diariamente em campo.

podemos observar no seguinte relato de campo:

Chegávamos às residências, utilizando alguns

Como tínhamos outra entrevista agendada

marcadores institucionais que nos identificavam como

às 16h, resolvemos ir ao local do encontro.

pesquisadoras2, na expectativa de gerar segurança

Nesse percurso, retornamos para Fortaleza,

tanto no acesso aos bairros como também confiança

tendo em vista que a mãe marcou a entre-

nas relações que lá construíamos. Muito embora essa

vista na Parangaba. Jô Araujo aproveitou

mensuração fosse de nossa responsabilidade, tateando

esse momento para falar com a mãe e dizer

o campo, íamos percebendo quando era necessário ou

que já estávamos a caminho. Foi quando

não a utilização dos crachás. Buscávamos conversar,

ela disse que não queria mais participar (da

olhar no olho, e compreender os silêncios e os limites

pesquisa) nem responder nada. Jô Araujo

dos diálogos.

tentou argumentar de várias formas, mas
a mãe disse: “Não adianta nada agora, já

Ingrid Lorena Leite e Jô Araujo fazem parte de um grupo de seis
mulheres (duas assistentes sociais, três sociólogas e uma psicóloga)
selecionadas para a pesquisa sobre homicídio de adolescentes do
sexo feminino no Ceará. O estudo se debruçou sobre 98 casos dos
114 assassinatos que haviam sido registrados contra mulheres de dez
a 19 anos em 2018. A pesquisa contemplou oito municípios: Caucaia,
Fortaleza, Horizonte, Itarema, Maracanaú, Maranguape, Pacajus
e Sobral.

2

perdi minha única filha”. Essa frase, Jô
Araujo repetia após desligar o telefone. Foi
uma conversa difícil e dolorosa. Este foi um
dos dias mais difíceis em campo. Nós não
conseguimos aplicar nenhum questionário.
E os dois casos agendados para o período
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A VOLTA...

sensação que temos é que chegamos pela

“Foi aqui perto”, “minha vida mudou”, “a gente vive

dor e vamos embora com a dor. (Diário de

com essa dor”... Essas frases foram ditas pelas mães

campo, 2019)

das jovens assassinadas. Percebemos que as vítimas

Entre “sim, pode entrar” e “não, não tenho forças

não tinham acesso a lazer e cultura, pois os bairros onde

pra falar”, refletíamos os sentidos da pesquisa e a

residiam praticamente não oferecem políticas públicas

necessidade do compromisso político com essas histó-

nessa área. Algumas estavam afastadas da escola, a

rias e do respeito e empatia para com essas mulheres/

maioria havia sido ameaçada por pessoas próximas

mães que ainda convivem com o processo de luto.

e todas tiveram trajetórias marcadas pela violência,

No dia anterior, já tínhamos marcado numa

sobretudo pela violência doméstica. A cada momento

praça. Combinamos local e horário, conforme

que nos aproximávamos das trajetórias, nosso olhar,

o desejo da mãe da adolescente vítima de

nosso ouvir e nosso escrever eram transmudados.

homicídio. No dia seguinte, às 12h30min,

Diante de toda essa vivência, compreendemos que

chegamos à praça, ficamos atentas a identi-

a pesquisa de campo vai muito além da coleta de infor-

ficar a mãe. As horas se passaram e ficamos

mações ou do preenchimento dos questionários, ela

até as 14h30min no local combinado, mas

circunscreve um sistema complexo de práticas, discursos,

ela não apareceu. Nosso encontro estava

registros em diários de campo e articulação institucional.

agendado para as 13h. Durante o período que

Algo que se expande na pesquisa de campo são nossas

esperávamos, tentamos ligar três vezes para

experiências e nossa capacidade de sermos afetadas.

seu celular, mas infelizmente ela não atendia

A volta para casa, podemos dizer assim, era

nem retornava. O silêncio daquela mãe era o

preenchida por um silêncio que permanecia por insis-

nosso não. (Diário de campo, 2019)

tência ou necessidade. Ao deixar um local de entre-

O silêncio nos dizia muito. Esse sentimento de

vista, despedirmo-nos de um familiar e entrarmos no

luto, tão constante para essas mulheres, aponta

carro que nos transportava, havia um silêncio, que se

para a multiplicidade de experiências de dor, perdas

confundia com um sentimento ora de aflição, ora de

e emoções (MARINHO, 2004). Essa multiplicidade

alívio. Não conseguíamos apreender aquele momento

compõe suas experiências sociais no cotidiano e

como apenas uma pesquisa de campo, mas, sim, uma

também sua resistência.

experiência social-afetiva.
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PREVENÇÃO

América Latina:
experiências em
redução de homicídios
Seminário internacional realizado na Assembleia Legislativa do Ceará apresenta
iniciativas exitosas de redução da violência letal em países latino-americanos. Evento
reuniu representantes de organizações com trabalhos desenvolvidos em diversos países.

O COMITÊ Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência e o Observatório da Criança e do Adolescente
- Instituto OCA promoveram no dia 16 de setembro de 2019
o Seminário Internacional “Cuidando em Rede”. Mais do
que uma exposição de experiências de sucesso na redução
de homicídios em países da América Latina, o evento,
realizado na Assembleia Legislativa do Ceará, possibilitou
também discussões e reflexões sobre a realidade local, a
partir da comparação entre cenários distintos.
“Em nenhum lugar existe um tiro de canhão capaz de
resolver o problema dos homicídios”, afirmou o diretor para
a América Latina e o Caribe da Open Society Foundations,
Pedro Abramovay, ao questionar as tentativas de solução
simplistas. “O que resolve são sempre políticas públicas
complexas, com um olhar para os diversos fatores que
geram o crescimento de homicídios. E isso só acontece
quando envolve algum tipo de pacto, dos distintos poderes
e setores da sociedade, olhando para o tema com prioridade, pra conseguir reduzir isso de maneira sustentável”.
Ao defender a coalizão de esforços no enfrentamento da violência, ele considera que a Assembleia
Legislativa do Ceará se diferencia entre os parlamentos
de outros estados do Nordeste pelo trabalho articulado
entre o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios
na Adolescência e movimentos sociais, a exemplo do
Observatório da Criança e do Adolescente - Instituto OCA.
“Eu não conheço nenhum outro poder legislativo estadual com o empenho de enfrentar o tema de homicídios
com a seriedade que a Assembleia do Ceará tem tido”.
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San Pedro Sula:
mobilização social
contribuiu para redução
de homicídios na cidade
hondurenha que até 2015
era considerada a mais
violenta do mundo
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Como observador atento do problema dos homicídios
em todo o Nordeste, Pedro Abramovay chama a atenção
para a complexidade da violência letal em geral, mas,
em particular, na região. “O que aconteceu no Nordeste
brasileiro nos últimos anos é devastador: um aumento
gigantesco dos homicídios numa região que era bastante
pacífica. Ao mesmo tempo, gera muita perplexidade para
quem estuda o tema porque o aumento dos homicídios
no Nordeste se deu num momento de inclusão social,

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

Enfrentar os principais fatores que
representam risco de aumento de
homicídios, dirigir a atenção para os grupos
mais vulneráveis, melhorar o sistema
de investigação criminal e qualificar o
policiamento têm, em geral, produzido bons
resultados na América Latina, segundo a
Open Society Foundations.

redução da desigualdade, redução da pobreza, crescimento econômico e aumento de emprego”.

A atenção aos grupos mais vulneráveis é uma medida

Exatamente por ser um problema que abarca e

fundamental como prevenção primária e secundária de

compreende vários elementos e aspectos distintos, ele

homicídios. O diretor da Open Society aponta a neces-

reforça que qualquer abordagem que tenha uma visão

sidade de ações focadas para evitar a evasão escolar

absolutamente unilateral não vai produzir resultados

de adolescentes, de sistemas de alerta para proteção

consistentes e duradouros. “Pode produzir resultados

de pessoas ameaçadas de morte e de retaguarda aos

imediatos, a curto prazo. A gente vem presenciando,

jovens no processo de reinserção social após deixarem

particularmente no Ceará, reduções e aumentos sazonais

os centros de privação de liberdade.

da violência, que não podem ser celebrados ou tratados

Pedro Abramoway destaca uma experiência desenvol-

como tragédia em função de questões específicas ou

vida pelo Ministério Público do México, especificamente

pontuais”, acrescenta.

com jovens egressos de instituições equivalentes aos

Uma redução gradual e sustentável dos homicídios

denominados centros socioeducativos no Brasil. O traba-

requer uma atenção sobre diferentes aspectos, múltiplos

lho envolve terapia e cuidado a essa parcela da população

fatores e intervenções conjugadas entre várias políticas

estigmatizada pela história pregressa de envolvimento

públicas e em articulação com a sociedade. “Olhar com

com crimes ou violência. O objetivo é fazer com que o

seriedade para a complexidade do problema, envolvendo

jovem, ao retomar a liberdade e se deparar com as portas

todos os atores, os diversos poderes e diversos setores

fechadas, não encare o mercado das drogas e do crime

da sociedade, as áreas da saúde, da assistência social

como única alternativa.

e do urbanismo, é a única maneira que nós temos de

No Brasil, o diretor da Open Society para a América

realmente tornar o estado mais seguro para todos e

Latina e o Caribe chama a atenção para o que revelou

para todas, de maneira sustentável”.

uma pesquisa realizada pelo coordenador do Atlas da

Enfrentar os principais fatores que representam risco

Violência, economista Daniel Cerqueira, na tentativa de

de aumento de homicídios, dirigir a atenção para os grupos

explicar melhor a violência letal no país. “Ao analisar

mais vulneráveis, melhorar o sistema de investigação crimi-

os dados mais restritos, mais localizados do territó-

nal e qualificar o policiamento. A percepção da Open Society

rio, ele percebeu que a evasão escolar no quinto ou

sobre o enfrentamento à violência na América Latina é de

sexto ano cria uma chance maior para o contexto de

que essas quatro categorias de intervenção têm, em geral,

aumento homicídios”.

produzido bons resultados.

Outros dois fatores que a Open Society Foundations

“Quando falamos em fatores de risco, estamos nos

inclui entre os principais para redução de homicídios

referindo a uma série de fatores nas cidades ou bairros

na América Latina: melhorar o sistema de investigação

que potencializam o aumento de homicídios”, explica

criminal e qualificar o policiamento. Pedro Abramoway

Pedro Abramoway. O enfrentamento a esses fatores

argumenta que, no Brasil, por exemplo, onde as fontes

tem envolvido o controle do acesso a bebida alcoólica e

mais respeitadas apontam que a média de esclarecimento

a armas de fogo e as intervenções urbanas que promo-

de crimes de homicídio não supera 10%, o aumento nesse

vam melhorias nessas áreas. “São intervenções que

índice é muito mais significativo do que em países onde

têm conseguido gerar redução de homicídios”, atesta.

essa taxa já é elevada, como na Europa.
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“No Brasil, nós temos uma taxa média de esclarecimento de homicídios que é de 8%. Em alguns estados,
ela é claramente menor que isso, muito próxima a 0%.
Em outros estados, é maior. Sair de uma taxa de 0% para
20% ou 30% é dar um recado bastante claro justamente
para a economia dos homicídios de que é possível punir”,
observa o diretor da Open Society.
Na América Latina, ele cita dois exemplos muito positivos no sistema de investigação. Na Guatemala, a partir

Em algumas regiões periféricas de
Honduras, a própria sociedade tem se
mobilizado para encontrar evidências dos
crimes violentos e entregar as provas
ao Ministério Público, pressionando
as estruturas do Estado para que os
agressores sejam responsabilizados,
segundo a Open Society Foundations.

de mudanças no funcionamento do Ministério Público,
o país começou a investigar redes de extermínio, pela

O representante da Open Society considera injusto

primeira vez, o que tem causado forte impacto para a

cobrar das polícias uma capacidade de reação aos homi-

redução da violência letal.

cídios à altura do crescimento da criminalidade sem que

Em Honduras, o envolvimento de setores organi-

se ofereça a elas as condições estruturais para enfrentar

zados da sociedade tem feito uma grande diferença, a

essa realidade. “Em toda a América Latina se exige do

exemplo do que aconteceu em San Pedro Sula, cidade

policial que ele entregue resultado, mas não se dá a ele

hondurenha onde os homicídios caíram 54% entre 2016

estrutura para fazer isso”.

e 2017. Em apenas um ano, a cidade saiu da posição de

Pedro Abramoway acrescenta que a atenção para

terceira mais violenta do mundo para a 26ª colocação

crimes de menor potencial ofensivo, ao mesmo tempo em

no ranking. Antes de 2015, por três anos, San Pedro

que não se investe na investigação dos crimes contra a

Sula foi considerada a cidade mais violenta do planeta.

vida, contribui para reforçar a ideia de naturalização dos

Com uma Polícia Nacional em descrédito por não

homicídios e, assim, cada vez mais, o uso da força letal

conseguir reduzir o número crescente de assassinatos,

na solução de conflitos. “Mais de 90% das prisões no

o governo hondurenho criou uma Polícia Militar em

Brasil são em flagrante”, exemplifica. Ou seja: a maioria

2013. Em algumas regiões, até o Exército era acionado

das prisões efetivadas demanda pouco esforço de apura-

para reprimir os conflitos entre gangues e o tráfico

ção. “Cada homicídio que não se esclarece é um reforço

internacional de drogas. Mas não foi com as forças de

na ideia de naturalização do homicídio, de que pode se

segurança que o país viu os índices de criminalidade e

resolver conflitos dessa maneira”.

violência declinarem.
Pedro Abramoway explica que, em algumas regiões
periféricas de Honduras, a própria sociedade tem se
mobilizado para encontrar evidências dos crimes violen-

PACTO ENTRE GOVERNO
E SOCIEDADE: POR MENOS
RESPOSTAS, MAIS SOLUÇÕES

tos e entregar as provas ao Ministério Público, pressio-

Um problema com a envergadura e a gravidade dos

nando as estruturas do Estado para que os agressores

homicídios exige soluções, não apenas respostas. “A

sejam responsabilizados. “Isso produziu um efeito muito

população quer – por conta da política, do ponto de

grande. Não é ter a sociedade civil substituindo a polícia,

vista eleitoral – resposta. A população está com medo,

mas, a partir disso, a polícia passou a ser estruturada, e

tem razão para ter medo, mas uma resposta é, muitas

isso começou a derrubar a taxa de homicídios”, analisa.

vezes, diferente de solução”, aponta o diretor para a

O diretor da Open Society Foundations para a América

América Latina e o Caribe da Open Society Foundations,

Latina e o Caribe acrescenta que, em algumas cidades

Pedro Abramovay.

do México e da Colômbia, a melhoria do policiamento de

Mais violência policial e mais encarceramento não são

proximidade também produziu efeitos muito significati-

soluções nem deveriam ser respostas. “Não se consegue

vos na redução de homicídios. No Brasil, ele avalia que

construir uma redução de homicídios sustentável somente

a criação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs),

com base em prender mais quem está na rua, sem depender

no Rio de Janeiro, contribuiu para diminuir a violência

de investigação e, principalmente, com aumento da violência

letal, embora por um período curto.

policial”, sustenta o representante da Open Society.
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Com base no que tem visto nos próprios países latino-americanos, ele diz que respostas nesse sentido podem
até apresentar alguma redução da violência, mas apenas
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CAUSAS NÃO SE RESUMEM
A TRÁFICO DE DROGAS
E VULNERABILIDADE SOCIAL

por um período curto. Como essas respostas não atingem

Para compreender o aumento de homicídios em deter-

a estrutura principal que sustenta os grupos criminosos,

minada região e traçar estratégias e definir meios para

como o fluxo financeiro que movimenta o mercado de

o enfrentamento do problema, é necessário abandonar

armas e drogas, é provável que o crime organizado dê uma

a ideia de que a solução passe por um único elemento

trégua apenas, reaparecendo em seguida ainda mais forte.

de mudança apenas. “É preciso entender que as causas

“Algumas vezes, o aumento da violência policial

são complexas. É preciso entender que não é um só

consegue resultados pequenos ou por curto período

fator, sempre é uma série de combinações que vai gerar

de tempo porque desorganiza a maneira como os movi-

explosão nas taxas de homicídios”, afirma o diretor da

mentos estão se dando. Mas quase sempre gera um arma-

Open Society Foundations para a América Latina e o

mento ainda maior do crime organizado e uma resposta

Caribe, Pedro Abramoway.

ainda mais violenta, numa escalada de violência na qual
só a população sofre”, acrescenta Pedro Abramoway.

Ele também considera importante perceber que
um aumento de homicídios pode acabar gerando uma

Por um pacto entre poder público e sociedade para

espiral de violência e, sucessivamente, taxas cada vez

o enfrentamento da violência letal. A Open Society

mais altas de assassinatos. É preciso estar atento a essa

Foundations tem notado que as experiências mais bem

configuração, tanto porque o problema passa a ganhar

sucedidas na América Latina são aquelas que combi-

uma dimensão que exige um esforço maior de solução

nam ações baseadas em um diagnóstico amplo sobre a

quanto porque existe o perigo de banalização de uma

questão dos homicídios e que envolvem a participação

questão tão grave.

conjunta de instituições estatais e não governamentais.

Quando o aumento de homicídios atinge níveis muito

Instituições mais fortes, trabalho policial mais

elevados ao longo de vários anos, a tendência é que a

eficiente, oportunidades de acesso a direitos para grupos

sociedade, por um lado, se torne indiferente à questão,

mais vulneráveis à violência e redução de fatores de risco

e por outro, passe a naturalizar a violência letal como

em volta dessas pessoas... “Essa combinação de fatores

forma de resolução de conflitos. “Quando você chega a

e a participação de todos os poderes e da sociedade civil

um patamar em que o homicídio está naturalizado como

tem sido o grande vetor nos lugares onde se consegue

forma de resolução de conflitos, é muito difícil conseguir

reduzir o problema”, sustenta Pedro Abramoway.

baixar”, aponta Pedro Abramoway.

Os países que conseguem reduzir os homicídios se

Ao reforçar que o aumento de homicídios envolve

valem de estratégias que combinam diferentes ações para

múltiplos fatores, o diretor da Open Society para a

atacar os principais fatores e que envolvem a participação

América Latina e o Caribe contesta uma ideia bastante

do poder público e da sociedade. “Olhando para a América

difundida de que o problema esteja relacionado direta

Latina, reconhecendo a complexidade do fenômeno, há

e exclusivamente com o tráfico de drogas ilícitas. “É

uma série de intervenções que nos inspiram e, quando bem

preciso entender que o tráfico de drogas é um fenômeno

coordenadas com a sociedade civil e o Estado, tem conse-

global, existe de maneira muito forte na Ásia, na Europa,

guido reduzir os homicídios e deve servir de exemplo”.

nos Estados Unidos”.

Mas existe também um conjunto de respostas que

Mesmo na América Latina, em países onde a produção

deve ser abolido porque elas já se revelaram inconsisten-

e o tráfico de drogas ganham maior relevância, como

tes e violadoras de direitos humanos. “É um momento

Bolívia e Peru, a questão dos homicídios não é tão grave

para pensar a escolha que queremos fazer, partindo da

como em outros lugares da região. “É evidente que há

premissa de que todos nós queremos reduzir os homicí-

uma associação entre os países da América Latina com

dios como meta, porque manter as taxas de homicídio que

taxas altíssimas de homicídio e o crime organizado, mas

temos na América Latina é absolutamente incompatível

ele não pode explicar isso sozinho. Ele está presente em

com qualquer senso de humanidade que possamos ter”,

vários outros lugares do mundo, inclusive da região, sem

conclui Pedro Abramoway.

que tenhamos taxas tão altas”.
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DAVI PINHEIRO

Pobreza na periferia de Caucaia, município da área metropolitana de Fortaleza: vulnerabilidade social é
apenas um dos fatores que contribuem para o crescimento de homicídios em determinada região

Outro exemplo de que um só aspecto não explica

vivenciamos nessa região nos últimos anos, justamente

a epidemia de homicídios é a vulnerabilidade social,

nos anos de aumento da violência, foi um crescimento

com falta de oportunidades de garantia de direitos aos

baseado na renda, muito menos na inclusão e em uma

jovens. “Há uma série de países, com vulnerabilidades

série de outros direitos e oportunidades”.

tão grandes ou até maiores do que em países da América

O representante da Open Society considera que o

Latina, e, mesmo assim, não têm as mesmas altas taxas

nível de oportunidades oferecido aos jovens foi muito

de homicídio”, endossa o diretor da Open Society.

aquém do que seria necessário para evitar que eles

Ele avalia que o Nordeste brasileiro é, particular-

capturados por um mercado de drogas e de crimes que

mente, um caso intrigante, pois o processo de cres-

também começou a se expandir pela região ao mesmo

cimento explosivo de homicídios na região começou

tempo. “Um crescimento baseado mais na renda do que

exatamente a partir do período de maior redução da

em (acesso a) direitos, como a educação, e sem redes

desigualdade e aumento das oportunidades para a juven-

sociais que sejam fortes o suficiente, parece favorecer

tude, na segunda metade dos anos 2000. “A partir de

a uma combinação bastante explosiva”.

2006 e 2007, as taxas de homicídio dispararam na região.

Pedro Abramoway também aponta que o sistema de

Então, isso, sozinho, também não ajuda a entender os

segurança pública e justiça dos estados do Nordeste não

motivos por que os homicídios são tão altos no Brasil”.

estava preparado para reagir à altura de como esse novo

Para compreender o que aconteceu no Nordeste do

mercado de drogas se impôs. “Criou-se um mercado de

país, Pedro Abramoway chama a atenção para o perfil

drogas novo, antes irrelevante no jogo do comércio de

de crescimento econômico que a região experimentou

drogas nacional e internacional, que passou a ser muito

na década passada. “O tipo de crescimento que nós

poderoso e a disputar territórios”.
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JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Ônibus circulam em
Fortaleza sob escolta
da Força Nacional de
Segurança: ataques de
grupos criminosos em
janeiro de 2019 tiveram
também como alvos
agências bancárias e
prédios públicos

DINÂMICA DO CRIME
ORGANIZADO E OSCILAÇÃO
DO NÚMERO DE MORTES

Capital. “Ainda é muito cedo para avaliar, mas, conversando com especialistas e com quem está trabalhando
com informações de inteligência e olhando para o que

A presença de organizações criminosas armadas

aconteceu no país, o tamanho da queda dos homicí-

disputando o controle de territórios, a falta de oportu-

dios nos últimos anos parece estar muito associado

nidades para garantia de direitos e cidadania e a fragi-

a um assentamento no conflito entre PCC e Comando

lidade do sistema de investigação criminal são condições

Vermelho. Isso só mostra como as autoridades não

propícias para o aumento da violência letal. A combinação

tomam o controle da coisa”, observa Pedro Abramoway,

desses fatores forma o que diretor da Open Society para

referindo-se à redução de assassinatos em 2018 e 2019.

a América Latina e o Caribe chama de terreno fértil para

Segundo o diretor da Open Society Foundations, falta

a escalada de crescimento de homicídios.

ao Brasil a presença forte de autoridades pensando com

“Sem dúvida, passa pela existência de grupos crimi-

mais influência sobre aumento e queda de homicídios do

nosos armados, na maioria das vezes onde há disputa

que a própria estruturação das organizações criminosas

de territórios por esses grupos; onde existe uma investi-

tem demonstrado. Consequentemente, faltam políticas

gação frágil, que não consegue dar conta dessa disputa

públicas que concretizem esse pensamento. “É absoluta-

de grupos territoriais armados; e falta de oportunidades

mente perverso porque, às vezes, você faz a política de um

para os jovens, que passam a ser recrutados por esses

determinado lado, mas tem um movimento muito maior

grupos”, relaciona Pedro Abramoway, a partir do que

no que diz respeito às dinâmicas internas de tréguas ou

tem visto nos países latino-americanos.

conflitos entre as facções”, reconhece Pedro Abramoway.

O aumento ou a diminuição dos homicídios no Brasil

É crucial o debate público acerca da influência das

nos últimos cinco anos tem uma forte relação com as

organizações criminosas no cotidiano da população,

dinâmicas internas das organizações criminosas, a

impondo o medo e a violência, determinando a vida e

exemplo do tensionamento entre as duas facções mais

a morte das pessoas em vários territórios. “Em muitos

poderosas, ComandoVermelho e Primeiro Comando da

lugares no país, os movimentos de queda e aumento de
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homicídios estão ligados mais a isso do que a qualquer
outro fenômeno. Nós vivemos no Brasil nos últimos
cinco anos um período de crescimento agudo dos homi-

VIOLÊNCIA POLICIAL COMO
FENÔMENO DA ESTATIZAÇÃO
DE HOMICÍDIOS

cídios que claramente era reflexo dos novos conflitos nas

Ao analisar as questões que envolvem o crescimento

regiões Norte e Nordeste do país, basicamente a partir

da violência letal e a atuação das forças de segurança

da briga entre Comando Vermelho e PCC”.

pública, o diretor da Open Society para a América Latina

O Ceará é considerado um dos estados onde a reper-

e o Caribe, Pedro Abramoway, chama a atenção também

cussão do conflito entre as facções se manifestou de

para a gravidade de um fenômeno que tem sido deno-

modo bastante visível, por meio de ondas de ataques

minado como “estatização dos homicídios”. “É uma

a agências bancárias, prédios públicos e ônibus, mas

transferência de homicídios que eram praticados por

também pelo aumento de homicídios. O Ceará teve o

criminosos e passam a ser praticados pela banda podre

maior crescimento do Brasil na taxa de homicídio em 2017,

da polícia”.

ano em que também atingiu o recorde histórico nesse

A falta de investigação e responsabilização sobre

índice, com 60,2 assassinatos por 100 mil habitantes,

as mortes e outros crimes praticados por agentes do

segundo o Atlas da Violência.

Estado tornam o problema ainda maior, pois passa a ser

“Uma briga nacional teve implicações no Ceará e fez a

absorvida como uma permissão para o uso da força letal

coisa explodir. Esses conflitos, de alguma maneira, deram

e uma liberalidade para a prática criminosa. “Quando se

uma assentada e fizeram com que as taxas nacionais

tem uma polícia autorizada a matar, e o nível de inves-

caíssem”, observa Pedro Abramoway. Em 2017, o Brasil

tigação sobre as condições em que ela mata é muito

também atingiu a maior taxa de homicídios da história,

próximo a 0%, e ela, em grande parte, está dominada

com 31,6 mortes por 100 mil habitantes. Os dois anos

por criminosos, estamos dizendo que ela pode matar as

seguintes apresentaram quedas nos índices de violência

pessoas sem nenhuma consequência por isso”, questiona

letal, tanto em nível nacional quanto em âmbito local.

Pedro Abramoway.

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Mães de jovens mortos no Rio de Janeiro protestam, em fevereiro de
2017, contra violência policial no Centro da capital fluminense
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Além de repetir a mesma lógica das organizações
criminosas, que adotam a violência extrema para a
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AMÉRICA LATINA CONCENTRA
38% DOS ASSASSINATOS

solução de conflitos, a “autorização da polícia para matar”

A Open Society Foundations financia, em várias

reforça a naturalização dos homicídios e e estimula a

partes do mundo, organizações da sociedade que desen-

utilização pelos policiais do mesmo modus operandi dos

volvem projetos para o fortalecimento da democracia,

grupos criminosos. “Uma polícia que pratica extorsão,

dos direitos humanos e da justiça. Nos últimos cinco

que fornece armas para o próprio crime organizado,

anos, a fundação decidiu apoiar iniciativas nos países

muitas vezes, está sendo autorizada a cometer homi-

latino-americanos voltadas para a redução de homicídios.

cídios e, portanto, a entrar no jogo dos conflitos entre

“Não é uma decisão fácil nem óbvia”, observa Pedro

os grupos armados. Isso é muito perigoso porque, se

Abramoway, diretor da fundação para a América Latina

não temos uma polícia que esteja fora disso, em que a

e o Caribe, apontando que ainda persiste na sociedade

população possa confiar no seu trabalho, não temos a

a ideia de que há uma incompatibilidade entre direitos

quem socorrer”.

humanos e segurança pública.

É um grande equívoco passar para a sociedade

E por que a violência letal é uma questão tão

e para os próprios agentes de segurança pública a

importante para quem trabalha com direitos humanos?

mensagem de que a autorização para o uso da força

“Porque são as pessoas mais invisíveis, pobres e

letal seja uma forma de proteger a população e, ao

negros, que estão sendo assassinadas”, diz Pedro

mesmo tempo, valorizar o trabalho policial. “A autori-

Abramoway. Além de identificar que esse perfil se

zação da polícia para matar, sem consequência, não é

repete em todos os países da América Latina, ele

nunca uma valorização da polícia; ao contrário, muitas

constata uma indiferença muito grande da população

vezes, é aumentar as possibilidades de corrupção e

diante de um problema tão grave.

correlação da polícia com as organizações criminosas.

“Não é possível trabalhar com direitos humanos no

Essa é uma das maiores armadilhas que temos visto em

Brasil sem olhar de frente para o tema da segurança

vários lugares, como no México e na América Central

pública e sem se dar conta de que, na América Latina,

– em El Salvador, por exemplo. Essa autorização para

os homicídios atingem níveis que são de catástrofes”,

matar, muitas vezes, se torna corrupção na polícia. É

argumenta o representante da fundação. A região, que

algo para ficarmos muito vigilantes”, adverte o diretor

tem 8% da população mundial, concentra 38% dos assas-

da Open Society.

sinatos de todo o planeta. “Brasil, Colômbia, México e

O problema se manifesta de forma muito clara
também pelo Brasil. O estado do Rio de Janeiro tem

Venezuela dão conta de 25% dos homicídios do mundo
inteiro”, acrescenta.

aparecido como o caso mais emblemático do fenômeno

Ao citar levantamentos que apontam que 42 das 50

de estatização de homicídios. “O caso do Rio de Janeiro

cidades com as maiores taxas de homicídio no mundo

fala muito sobre isso”, pontua Pedro Abramoway, aler-

estão na América Latina, o representante da Open Society

tando também sobre a distorção que esse processo

reforça que o fenômeno é basicamente latino-americano.

causa nas estatísticas de mortes violentas intencionais,

“É preciso entender o que acontece nessa nossa região

um problema que é bastante visível naquela unidade

que tem feito com que as pessoas tenham morrido assas-

federativa. “No Rio de Janeiro, houve uma redução do

sinadas muito mais do que em qualquer outro lugar no

número de homicídios, se você exclui a letalidade policial.

planeta, por que é um problema tão nosso e o que fazer

Quando você coloca as mortes cometidas pela polícia, os

em relação a isso”, atenta Pedro Abramoway.

homicídios continuam com as mesmas taxas que estavam

“O nosso esforço é de chamar a atenção sobre o tema

anteriormente. Isso não pode ser celebrado. O mesmo

da segurança pública e, particularmente, dos homicídios,

número de pessoas está morrendo. E é pior que, agora,

para conseguir enfrentar essa realidade. O que nós temos

quem esteja matando seja a própria polícia. Quando

feito é justamente tentar entender as causas dos homicí-

são os criminosos, tem a polícia para quem socorrer;

dios, que são diversas, e a partir daí buscar apoiar projetos

quando se estatiza esses homicídios, a situação é muito

que tenham enfrentado isso de maneira clara e com bons

mais difícil”, conclui.

resultados”, explica o diretor da Open Society Foundations.
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Uma nova arquitetura
contra a violência
Cpted – Prevenção de Crimes por meio de Projetos Arquitetônicos ou Prevenção
Criminal pelo Design do Ambiente – é uma estratégia de enfrentamento à violência
que, combinada a outras intervenções, tem se revelado exitosa em vários países.

AS CARACTERÍSTICAS físicas dos espaços, construídos

“Onde as experiências são exitosas, as evidências

ou naturais, podem reduzir a criminalidade, a insegurança

têm mostrado que sempre, sempre, se reduz a percep-

e a violência. Essa é a principal abordagem de um método

ção de morte, quando o Cpted é aplicado, só ou com

que vem sendo utilizado em vários países: o Cpted - Crime

outros programas; aumenta a confiança comunitária; e

Prevention Through Environmental Design, que significa

se reduzem delitos violentos e oportunidades para que

Prevenção de Crimes por meio de Projetos Arquitetônicos

eles aconteçam, sempre que se combina com estratégias

ou Prevenção Criminal pelo Design do Ambiente. Na América

sociais”, aponta a presidenta da Associação Internacional

Latina, a experiência já foi aplicada na Argentina, no Chile

Cpted, a arquiteta chilena Macarena Paz Rau, que partici-

e no Equador e também em El Salvador, na Guatemala, em

pou como expositora do Seminário Internacional Cuidando

Honduras e no México.

em Rede, na Assembleia Legislativa do Ceará, em 2019.
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Com uma abordagem multidisciplinar, que busca reduzir

intervenções urbanas de baixo custo em parceria com

a sensação de medo, a insegurança concreta e a crimina-

comunidades locais”, identifica Isângelo Sena da Costa,

lidade, o modelo propõe o envolvimento articulado entre

na dissertação de mestrado “Prevenção criminal pelo

arquitetos, planejadores, projetistas e profissionais de segu-

design do ambiente (Cpted) e o medo do crime: teoria,

rança. Na América Latina, a experiência já foi aplicada na

mensuração, efeitos e aplicações”.

Argentina, no Chile e no Equador e também em El Salvador,
na Guatemala, em Honduras e no México.

Apresentada em 2017 ao Programa de Pós-Graduação
em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, do

Além de sugerir mudanças no desenho ambiental de

Instituto de Psicologia, da Universidade de Brasília, a disser-

determinadas áreas, a organização também busca contri-

tação é composta por cinco estudos que investigaram as

buir na solução de outros problemas, por exemplo, quando

relações da estratégia Cpted com o medo do crime. “O

observa um tensionamento na relação entre cidadãos e

medo do crime influencia como as pessoas sentem, pensam

policiais. A presidenta da Associação Internacional Cpted

e agem no cotidiano mais do que a criminalidade real”,

cita como bastante representativo o caso de Honduras,

observa Isângelo Sena.

onde foram desenvolvidas atividades durante oito meses

Segundo ele, a pesquisa contribui para retirar o Cpted

na perspectiva de acabar com a relação conflituosa entre

do âmbito apenas de países ocidentais caracterizados por

comunidade e a polícia nacional.

altos índices de educação, industrialização, riqueza e regu-

As dimensões centrais da estratégia incluem dois

laridade democrática. Os cinco estudos que integram o

conceitos: a territorialidade, compreendida como defesa

trabalho evidenciam a viabilidade de utilização do modelo

e apropriação dos espaços por usuários legítimos, e a

no contexto brasileiro. “Em termos aplicados, encerram um

vigilância natural, que inclui oportunidades de ver e ser

conjunto de ferramentas estratégicas para o diagnóstico, a

visto. “Por mais de quatro décadas a Cpted vem sendo

prescrição de intervenções e avaliação de políticas públicas

empregada, sobretudo em países anglo-saxões, via

de segurança”, conclui.

Cidade de Valparaiso, no Chile, um dos países da América Latina onde a metodologia
Cpted – Prevenção de Crimes por meio de Projetos Arquitetônicos vem sem adotada
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NA LINHA DE FRENTE COM
A RESISTÊNCIA DA POLÍCIA
E DE GRUPOS CRIMINOSOS
A experiência desenvolvida com profissionais de segurança pública em Honduras, em 2019, se revelou bastante
interessante, principalmente porque o país tem uma polícia
muito militarizada. Foi desafiante oferecer um treinamento
em ambiente escolar para policiais que estavam acostumados a lidar com adolescentes e jovens envolvidos com
gangues. “Custou muito para eles. As próprias crianças
percebiam que eles estavam muito inseguros e nervosos”,
observa a presidenta da Associação Internacional Cpted,
Macarena Paz Rau.
Ao fim do treinamento, os registros visuais e os depoimentos sobre a experiência vivida são indicativos de que o
resultado foi positivo, a exemplo das fotografias de policiais
com as crianças comemorando aniversário e das demonstrações de gratidão pela oportunidade de participação no
curso. “Depois de terminarem o treinamento, os policiais
chegaram para me agradecer, dizendo que nunca pensaram que valeria a pena esse trabalho com a comunidade”.
Pelo que relata Macarena Paz Rau, os profissionais treinados passaram a exercer um outro tipo de protagonismo
na função policial. “Agora, são eles mesmos que estão
liderando o projeto nas favelas. Eles mandam de forma
espontânea essas fotos (em contato com a comunidade)”. O
êxito no resultado não significa que o processo tenha sido
fácil. A representante da Associação Internacional Cpted
reconhece que é um grande desafio trabalhar com a polícia.
As resistências não partem apenas das forças de segurança. Em determinados territórios, a exemplo de Honduras,
as dificuldades são impostas pelas organizações criminosas
ou pelas próprias comunidades. O trabalho no país só teve
início após oito meses de tentativas. “No começo, durante
esses oito meses, as pessoas nos agrediam, jogavam pedras
e ameaçavam atirar em nós. Tivemos de esperar ardorosamente, com muita paciência”, descreve Macarena Paz Rau.
Compreendendo que os processos comunitários demandam tempo, ela considera fundamental que as organizações
que desejam implementar projetos em territórios dos quais
não façam parte comecem por conhecer os moradores, para
estabelecer com eles uma relação de confiança. “Somente
assim é que eles vão se abrir. Depois de oito meses, uma das
esposas de um narcotraficante se abriu e foi me perguntar
se podia levar o filho (à escola onde as ações estavam sendo
executadas). Foi a porta aberta para um grande projeto”.
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DAVI PINHEIRO

Praia do Mucuripe ao fundo:
contraste entre edificações evidencia
a desigualdade social em Fortaleza,
mesmo em áreas turísticas

POR UMA POLÍTICA
HABITACIONAL QUE
PRESERVE VIDAS
A desigualdade social em Fortaleza está evidente na
paisagem. As fotografias para os cartões postais de uma
das cidades mais bonitas do Brasil deixam, obviamente,
de captar o contraste, não apenas entre centro e periferias. A desigualdade se explicita na diferença entre
os perfis das edificações, mesmo nas áreas turísticas,
à beira-mar. Para além dessa questão, a presença de
facções criminosas em vários bairros da capital exige
dos poderes públicos ajustes nas políticas de segurança
pública e também nas políticas habitacionais.
O relator do Comitê Cearense pela Prevenção de
Homicídios na Adolescência, deputado estadual Renato
Roseno, considera que um dos grandes problemas da
política habitacional em curso no Ceará, notadamente
em Fortaleza, é que ela deixa de contemplar questões
como o pertencimento com o local de moradia e a
sociabilidade dos moradores. As famílias são removidas
do lugar onde moram e transferidas para áreas com
até dez quilômetros de distância.
“Essa ausência de pertencimento, de relação com
o território, facilita, e muito, o ingresso por controle
de grupos armados, o que faz com que a rotatividade
dos moradores nesses conjuntos também seja muito
grande. As pessoas saem por medo ou porque o local
fica muito longe do trabalho ou porque fica muito longe
do seu tecido social”, aponta Renato Roseno.
Segundo o parlamentar, um dos grandes desafios de enfrentar a força e a violência das facções
nesses lugares é oferecer uma alternativa que não
produza mais medo e conflitos. “Como você chega num
conjunto habitacional que está passando claramente por
ameaças, expulsões, torturas e mortes, a partir dessa
disputa de facções, e diz para as famílias continuarem
ali? Elas também não querem que o seu território vire
um território de guerra, porque, se a força da polícia
simplesmente chegar, haverá um conflito. As famílias
têm medo de que seus filhos morram, e ficam silenciadas. Como ter uma terceira alternativa, que não seja o
silêncio nem o conflito armado?”, questiona.
Um bom diagnóstico de cada situação, para o desenvolvimento de intervenções urbanísticas e artístico-culturais em parceria com a própria comunidade, faz
parte da solução proposta pela Associação Internacional
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Cpted. “Para nós, a terceira alternativa é a criação de

ou plataformas, de onde se podia atirar. A política pública

projetos de arte e urbanismo. A primeira coisa que

ajustou o desenho desses locais e desenvolveu projetos

fazemos é um diagnóstico certo, uma fotografia socio-

para áreas ainda sem estruturas edificadas, na perspec-

ambiental do lugar”, aponta Macarena Paz Rau, presi-

tiva de evitar a repetição de erros.

denta da associação.

Segundo o governo chileno, o objetivo do Programa

O diagnóstico envolve o mapeamento tanto da estru-

“Eu quero meu bairro” – Programa de Recuperação de

tura criminal quanto da estrutura comunitária de deter-

Bairros – é contribuir para a melhoria da qualidade de

minada área. “Nunca só existe crime, também tem muita

vida dos moradores de áreas urbanas deterioradas e

vida. Nós temos de mapear a vida para potencializar as

que apresentam problemas de segregação e vulnera-

oportunidades. E também temos de mapear o urbanismo.

bilidade social. A recuperação dos espaços públicos

Uma vez feito isso, podemos buscar o caminho com as

e dos entornos onde residem as famílias envolve um

pessoas. Os projetos certos são caso a caso. É como se

processo participativo. As obras contemplam desde a

fosse uma roupa medida”, acrescenta Macarena Paz Rau.

requalificação das áreas verdes, a instalação de equi-

Ela reconhece que uma política habitacional é uma

pamentos desportivos e comunitários até a melhoria

questão urgente em vários países da América Latina,

de ruas e calçadas.

como no Chile, no México, em Honduras e na Guatemala.

As comunidades beneficiárias são aquelas com mais

A proposta da Cpted – Prevenção de Crimes por meio

20 mil habitantes ou que tenham entre 10 mil e 20 mil

de Projetos Arquitetônicos ou Prevenção Criminal pelo

moradores, com mais de 60% de população urbana e

Design do Ambiente – contempla tanto espaços com

pelo menos 10% inscritos na base de dados Registro

estruturas já estabelecidas quanto áreas que ainda não

Social de Moradias. Os gestores municipais são encar-

receberam construções. “Nós temos duas opções: aplicar

regados de apresentar os documentos de solicitação

o projeto onde já existem vários imóveis, muitas vezes mal

às secretarias regionais do Ministério da Habitação e

projetados, e onde eles ainda estão para ser construídos”.

Urbanismo. Uma vez que o bairro proponente passa a

Com um grupo de especialistas, a organização prestou

ser cadastrado pela respectiva secretaria, o processo

consultoria ao Ministério da Habitação e Urbanismo do

de avaliação e qualificação tem início em três etapas:

Chile, em 2006, propondo uma mudança na política

admissibilidade, elegibilidade e seleção.

habitacional do governo, o que resultou na criação do
Programa “Eu quero meu bairro”. “Esse programa atende
a um determinado número de habitações, mas ele se
organiza em pequenos territórios. Se há, por exemplo,

COMUNIDADES SEGREGADAS
CONSTROEM NOVA RELAÇÃO
COM OS TERRITÓRIOS

cinco mil unidades habitacionais, eles vão organizando

A arquiteta Macarena Paz Rau, presidenta da

de 100 em 100. É uma grande diferença. Por isso, é que

Associação Internacional Cpted, defende que uma das

se chama ‘Eu quero meu bairro’, porque se considera

primeiras ações de enfrentamento à segregação territo-

um bairro. Nós mudamos a escala”.

rial, em função dos altos índices de criminalidade exis-

A mudança na escala é parte de uma mudança maior,

tentes em determinadas áreas, deve ser o estímulo para

a mudança de concepção. “Além disso, o projeto de cada

que os próprios moradores passem a ter uma nova visão

bairro é criado com a comunidade”, observa Macarena

sobre os lugares onde moram. “É muito importante uma

Paz Rau. A associação definiu requisitos que qualquer

mudança de percepção pelas comunidades periféricas

projeto público deve considerar. A partir de então, foi

ou marginalizadas”.

possível identificar em todo o país quais os piores conjun-

No Chile, onde ela mora, a palavra “marginal” tem a

tos habitacionais. “Aqueles que tinham erros nos projetos

mesma conotação depreciativa que se aplica no Brasil.

desapareceram, foram eliminados e reconstruídos”.

E a exemplo do que acontece por aqui, lá também as

O processo demorou oito anos. Segundo a presidenta

pessoas que moram em áreas “marginalizadas” sofrem

da organização, o erro no desenho de alguns projetos

com o preconceito e a discriminação. “As pessoas sofrem,

favorecia à atuação da máfia. Havia lugares onde se

porque é muito difícil elas conseguirem trabalho. Elas

formavam espécies de labirinto, servindo de esconderijo,

têm de lidar com o crime e com a falta de serviço”.
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TXAI NUNES/CRUZ VERMELHA

Virginia Canedo, chefe do
Programa com Forças Policiais e de
Segurança, do Comitê Internacional
da Cruz Vermelha, durante Curso
de Formação de Instrutores em
Normas Internacionais de Direitos
Humanos, ofertado para policiais na
Academia Estadual de Segurança
Pública do Ceará, em 2018

Como exemplo da falta de percepção dos valores
e potencialidades do lugar onde se vive, ela cita o
caso de uma comunidade chilena atendida por um dos

MITIGAÇÃO DE RISCOS
EM LOCALIDADES SOB
VIOLÊNCIA ARMADA

projetos desenvolvidos pela Associação Internacional

Para além das ameaças e das mortes que afetam

Cpted. “Nós tínhamos umas pinturas para recuperar

diretamente indivíduos e famílias, a violência gera impac-

umas casas. Quando perguntamos aos moradores que

tos sobre comunidades inteiras, prejudicando o acesso

cores eles queriam que fossem usadas, todos escolhe-

a serviços públicos essenciais, como assistência social,

ram as cores que eles viam nos bairros de casas ricas

educação e saúde. A presença de facções criminosas

onde trabalhavam”.

e o conflito entre grupos rivais dificultam, quando não

A falta de compreensão dos moradores sobre

impedem, o deslocamento dos usuários aos locais de

a identidade local fez com que a instituição procu-

atendimento e o trabalho em campo dos profissionais.

rasse despertar a comunidade a voltar os olhos para

A Prefeitura de Fortaleza assinou em abril de 2018 um

o próprio território, por meio de uma oficina deno-

termo de cooperação técnica com o escritório do Comitê

minada “identidade e valorização do entorno”. “Eles

Internacional da Cruz Vermelha para o desenvolvimento

nunca haviam refletido que tinham valores suficientes

de um trabalho que busca mitigar os riscos relacionados

para escolher suas próprias cores, de acordo com

a conflitos armados para garantir a oferta de serviços

sua própria identidade. Nós trabalhamos três meses

essenciais à população, o Programa Acesso Mais Seguro

com eles, descobrindo com eles qual identidade era a

(AMS) para Serviços Públicos Essenciais. O conjunto de

deles, com quais cores eles se sentiam representados”,

ações envolve a Secretaria Municipal de Saúde e outros

observa Macarena Paz Rau.

órgãos da administração municipal, como a Secretaria

Ao fim dos três meses, entre os resultados da experiência, os moradores criaram uma bandeira represen-

da Juventude, por meio dos Centros Urbanos de Cultura,
Arte, Ciência e Esporte (Cucas).

tativa da comunidade, que acabou sendo desenhada e

“Por conta da violência armada, muitas vezes, temos

pintada em todas as casas contempladas pelo projeto.

prejuízos à população na prestação de serviços públicos

“Eles começaram a olhar para si e a valorizar o próprio

essenciais. O que podemos fazer para mitigar os riscos

código estético”, constata a presidenta da organização

e consequentemente continuar ofertando esses servi-

Cpted. “A construção da autoestima é fundamental para

ços? Graças à experiência que tem, há mais de 100 anos

sair da condição em que eles mesmos se colocam como

atuando em regiões de conflitos armados pelo mundo,

marginais”, conclui.

o Comitê Internacional da Cruz Vermelha adaptou essa
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experiência para a questão da violência urbana e trouxe
para o Brasil, e, hoje, Fortaleza é uma das cidades contempladas”, comemora o coordenador de Redes de Atenção
Primária e Psicossocial, da Secretaria Municipal de Saúde
de Fortaleza, Rui de Gouveia Soares.
Segundo o gestor municipal, equipes de várias unidades já foram treinadas e muitos profissionais passaram
a tem outra visão sobre o trabalho no território. Rui
de Gouveia Soares Neto observa ainda que a garantia

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

Em parceria com a Prefeitura de
Fortaleza, a Cruz Vermelha implementou,
em 2019, o Programa Cuidando de
Quem Cuida, destinado a reduzir o
impacto da violência sobre profissionais
que trabalham em territórios sob
conflitos armados e estão vulneráveis a
desenvolver problemas de saúde mental.

de acesso ao serviço público essencial, principalmente
em contextos adversos, notadamente onde a presença

às necessidades dos familiares”. A cooperação técnica,

de grupos criminosos é um empecilho, amplia a visão

que visa a incentivar a promoção e integração das normas

dos próprios usuários, produzindo efeitos para além do

internacionais dos direitos humanos na função policial,

atendimento em si. “No momento em que uma pessoa

envolve a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

em situação de vulnerabilidade sabe que o acesso ao

e também Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e a

serviço público essencial está sendo garantido, ela se

Guarda Municipal de Fortaleza. “A metodologia Acesso

sente muito mais cidadã. E se sentindo muito mais cidadã,

Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais promove

ela realmente começa a ter outra visão de cidade”.

mudanças no conhecimento, comportamento e postura

Em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, o Comitê

dos profissionais e gestores frente à convivência com

Internacional da Cruz Vermelha também implementou,

riscos relacionados à violência armada, permitindo que

em 2019, o Programa Cuidando de Quem Cuida, destinado

sejam gerenciados de forma eficaz, eficiente e coerente”,

a reduzir o impacto da violência sobre profissionais que

explica a organização internacional.

trabalham em territórios sob violência armada e que, em

O trabalho do Comitê Internacional da Cruz Vermelha

função da atividade que exercem, estão vulneráveis a

no Brasil é desenvolvido em parceria com governos locais

desenvolver problemas de saúde mental, como ansiedade,

e organizações da sociedade na perspectiva de oferecer

depressão e estresse. O programa oferece sessões de

respostas às necessidades humanitárias da população

autocuidado e treinamento em apoio psicológico básico

em três temas escolhidos como prioridades: violência

para trabalhadores das áreas de assistência social, educa-

armada, pessoas desaparecidas e migrantes. Assim, as

ção, juventude e saúde.

ações buscam, respectivamente, prevenir e reduzir os

“O objetivo é fortalecer a saúde mental desses profis-

efeitos da violência na vida das pessoas; identificar e

sionais em suas atividades laborais e desenvolver as

compreender as necessidades das famílias de pessoas

suas habilidades de intervenção em crise, escuta ativa,

desaparecidas e apresentar às autoridades responsáveis

empatia e gestão do estresse. Além disso, o programa

recomendações e apoio que permitam soluções adapta-

promove a criação ou fortalecimento de protocolos em

das a tais demandas; e facilitar o contato de migrantes

saúde mental frente a incidentes críticos decorrentes

com os parentes, restabelecendo os laços familiares.

da violência armada”, explica o folheto explicativo do
Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

No Ceará, as atividades do Comitê Internacional da
Cruz Vermelha procuram ajudar os governos e as orga-

A organização ainda assinou, com o Governo do Ceará,

nizações da sociedade nas respostas às consequências

um memorando de entendimento que inclui o Programa

humanitárias da violência armada, mas também contem-

Acesso Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais e a

plam os demais temas para intervenção. “A organização

promoção e a integração das normas internacionais dos

busca colaborar com as autoridades cearenses e a socie-

direitos humanos na função policial. “O acordo possibilita

dade civil para responder às questões relacionadas às

o trabalho colaborativo e construtivo sobre as condições

restrições de acesso aos serviços públicos essenciais, às

de detenção e o tratamento das pessoas privadas de liber-

pessoas privadas de liberdade, às pessoas desaparecidas

dade, assim como a busca, localização e identificação de

e seus familiares e às pessoas deslocadas”, relaciona o

pessoas desaparecidas e as ações destinadas a atender

material de divulgação da organização.
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Medellín: de cidade mais
violenta a referência na
redução de assassinatos
Prevenção requer um bom diagnóstico e a articulação e colaboração entre
administração pública, aparelho de segurança e sistema de justiça. Cidade colombiana
reduziu violência letal a partir de uma presença maior do Estado junto à população
mais vulnerável e investimento em educação, urbanização, mobilidade, inovação e
proteção e inclusão social.

A TAXA de homicídios em Medellín em 1993 era de 381

A Casa de las Estrategias é uma fundação de Medellín

mortes por 100 mil habitantes e foi reduzida a 21 em

que faz parte de uma rede de organizações na América

2006. Nesse mesmo período, a taxa em Fortaleza passou

Latina que se dedica à divulgação de ideias, incidências,

de 18,95 para 31,20. Dez anos depois, a cidade colombiana

mudanças culturais e políticas públicas para o enfrenta-

conseguiu manter a violência controlada, bem diferente

mento aos homicídios, com a perspectiva de redução da

da capital cearense. Enquanto Medellín chegou a 2017

violência letal em dez anos. “O diagnóstico inicial dessa

com uma taxa de 22,9 homicídios por 100 mil habitantes,

rede é bastante comovedor porque nos mostra que a

Fortaleza atingiu a taxa inédita de 87,9 assassinatos, a

América Latina concentra 8% da população mundial e

maior entre as capitais brasileiras, segundo estimativa

38% dos homicídios do mundo. Então, é uma zona muito

do Atlas da Violência 2019.

letal”, observa Camila Uribe.

Medellín já foi considerada a cidade mais violenta do

A partir desse diagnóstico, as constatações sobre

mundo. Apesar de ainda estar com uma taxa de homicídios

Medellín, especificamente, e que podem ser aplicadas

em nível epidêmico, pois continua acima de dez assassinatos

a contextos de segurança pública em outras cidades,

por 100 mil habitantes, critério adotado pela Organização

apontam para a necessidade de ações conjuntas e arti-

Mundial da Saúde para caracterizar uma epidemia de violên-

culadas entre diferentes instâncias. “Nós precisamos de

cia, a redução fez com que alguns estudiosos passassem a

pequenas ações distribuídas por várias instituições em

tratar a cidade como “Laboratório de Medellín”.

rede”, resume a vice-diretora da Casa de las Estrategias.

A diminuição é mesmo motivo para que pesquisadores

Embora os contextos entre Medellín, outras cidades

se debrucem sobre o que aconteceu ao longo de 15 anos

da América Latina e Fortaleza sejam diferentes, inclusive

que fez a cidade reverter a situação de violência letal.

em relação ao tamanho das populações, as análises sobre

Por se tratar de um problema complexo e multifatorial,

a violência revelam várias semelhanças. Sem descon-

não se muda tal realidade de um dia para o outro. “Em

siderar as particularidades de cada cidade, é possível

resumo, a redução de homicídios nesse tempo tem várias

perceber na descrição feita pela vice-diretora da Casa de

causas. Entre elas, eu gostaria de destacar a articulação

las Estrategias pontos em comum com o que o Comitê

e colaboração entre a prefeitura, a polícia e o sistema de

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

justiça e várias ações de urbanização e presença estatal

vem identificando nas pesquisas de campo na capital e

na cidade”, apontou a economista Camila Uribe, vice-dire-

no interior do Ceará.

tora da Fundação Casa de las Estrategias, durante o semi-

Uma das constatações que se repetem é a tentativa

nário internacional realizado na Assembleia Legislativa

de setores da sociedade de justificar os homicídios culpa-

do Ceará, em setembro de 2019.

bilizando as vítimas por eventual envolvimento com a
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Cidade colombiana de Medellín, onde a
taxa de homicídios passou de 381 para
22,9 por 100 mil habitantes em 25 anos
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criminalidade e a violência. “O que temos visto sobre
os homicídios em Medellín é que um mecanismo para
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PROTOCOLO PARA
PROTEGER AMEAÇADOS

justificar o medo é justificar o homicídio. Culturalmente,

Ao conhecer a trajetória de vida de 12 jovens assas-

tentamos culpabilizar a vítima para justificar o medo,

sinados em Medellín, a Fundação Casa de las Estrategias

dizendo que ‘era uma pessoa diferente de mim’, que

identificou que a maioria já havia sido ameaçada de

‘estava fazendo coisa ruim’, ‘meus filhos não podem

morte, horas, dias ou semanas antes. Essa realidade

passar por isso porque são muito bem educados’...”,

também tem sido identificada nas pesquisas do Comitê

exemplifica Camila Uribe.

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.

Outra conclusão semelhante ao que as pesquisas

“Quando nós reconstruímos várias histórias de vida, o

sobre violência letal nas cidades cearenses apontam

que encontramos é que há uma grande incapacidade

está relacionada ao perfil das vítimas e dos familiares

de evitar os homicídios desses jovens. Eles já sabiam

e à situação de vulnerabilidade em que vivem. “O perfil

que iam ser assassinados”, afirma a vice-diretora da

da vítima na América Latina é muito comum: um jovem

organização, Camila Uribe.

popular, que quase não tem nenhuma rede de apoio, que

“Os jovens contam que estão sendo ameaçados,

mora numa favela onde tem muita incidência criminal e

que existe uma rede criminosa nos bairros onde

que sabe que vai ser assassinado. Há uma vulnerabili-

moram, com máfias que decidem quem vai viver e

dade maior desse jovem porque falta uma rede de apoio

quem vai morrer. Eles contam para as mães e pedem

efetiva para protegê-lo”, pontua.

para mudar para outra cidade, onde estão outros

Uma vulnerabilidade social que vira também vulne-

familiares. Mas as mães dizem que não têm dinheiro,

rabilidade à violência. “Em Medellín, percebemos que a

e enquanto estão tentando conseguir o dinheiro para

violência cria exclusão, e exclusão gera vulnerabilidade,

mandar os filhos para outra cidade, eles são assas-

o melhor cenário para um adolescente ser assassinado”,

sinados”, descreve Camila Uribe.

afirma a representante da Casa de las Estrategias. A

A partir do estudo dos 12 casos, a equipe da Casa

presença solitária das mães é outro problema em comum

de las Estrategias elaborou um protocolo para tentar

entre o que a pesquisadora de Medellín e os pesquisa-

reverter a falta de proteção aos adolescentes e jovens

dores de Fortaleza identificam. “A ausência de uma rede

ameaçados. O protocolo faz parte do projeto “Nada

de apoio acaba por fazer com que as mães de adoles-

justifica os homicídios”, que se destina a salvar a vida

centes e jovens assassinados em Medellín enterrem os

dos garotos expostos à criminalidade. Antes, quando

filhos sozinhas. Ninguém chega até elas, nem instituições

um adolescente ligava para o telefone de emergência,

públicas, nem vizinhos”.

dizendo que estava sob ameaça, a orientação é para
que ele se dirigisse à prefeitura para ser avaliado
se dentro dos critérios de inclusão no programa de

VIOLÊNCIA EM MEDELLÍN

proteção. “Então, esse jovem não tinha uma infor-

25

mação importante para poder conseguir a proteção

anos é a idade que mais se repete no perfil

ser classificado de acordo com o risco, para que se

dos jovens vítimas de homicídio em Medellín.

saiba se esse risco é iminente, de modo a garantir de

A violência letal na cidade atinge mais jovens

imediato os meios de proteção, ou seja, acompanha-

pobres e acontece predominantemente à

mento psicossocial e transporte para deslocamento

noite, com arma de fogo e em via pública das

até um local seguro, onde permaneça durante 15 dias.

comunidades mais desassistidas.

“Normalmente, depois disso, a ameaça já cessa”,

e, provavelmente, não iria receber essa proteção”,
observa Camila Uribe.
De acordo com o protocolo formulado pela Casa
de las Estrategias, o jovem ameaçado de morte
que telefonar para o serviço de emergência deverá

garante a vice-diretora da instituição.
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Arte gráfica do projeto desenvolvido em Medellín pela
Casa de las Estrategias: “Nada justifica o homicídio”

Segundo Camila Uribe, os casos, em geral, não

A implantação do protocolo e a manutenção das

envolvem grandes problemas que façam com que as

ações previstas por ele envolveram o treinamento de 178

ameaças contra esses jovens permaneçam indefinida-

policias e funcionários públicos, segundo a Casa de las

mente. “Normalmente, é porque ou perderam alguma

Estrategias. A vice-diretora da organização explica que

droga, ou gostavam de uma menina de uma gangue

o treinamento foi no sentido de preparar esses profissio-

rival, ou não queriam entrar nessa gangue ou queriam

nais para receber as ligações telefônicas prestando os

sair da gangue. Então, é algo muito corriqueiro, que o

esclarecimentos e as orientações necessárias às pessoas

criminoso vai logo esquecer”.

ameaçadas, fazer os encaminhamentos devidos e esta-

Diante de situações mais graves, em que a vítima
insiste que as ameaças não vão acabar em duas semanas,

belecer uma relação mais qualificada com os usuários
e as instituições públicas que precisem ser acionadas.

a recomendação é que seja feita uma articulação com

Ao acompanhar as famílias de vítimas de homicídio,

outros programas sociais da prefeitura de Medellín para

a organização percebeu que, além da presença solitária

que se dê seguimento à proteção, evitando que o jovem

das mães, elas sofriam com a culpabilização nos espaços

tenha de voltar ao lugar onde se sente sob risco de morte.

institucionais. “Muitas vezes, um delegado, um policial,

O protocolo começou a ser implementado em agosto

já chegava revitimizando a família, perguntando o que

de 2017, atendendo as vítimas ameaçadas diretamente

os filhos estavam fazendo de errado, com quem estavam

e também familiares. “Muitas das famílias utilizam de

andando, o que estavam fazendo para serem assassi-

forma conjunta o protocolo porque se sentem em risco

nados”, observa Camila Uribe. Ela reconhece que, no

como núcleo familiar e decidem ir pedir ajuda junto com

serviço de medicina legal de Medellín, ainda não existe

os jovens ameaçados”.

uma humanização do atendimento aos familiares.
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A prioridade dos programas desenvolvidos pela orga-

CAMPANHA INSTINTO DE VIDA

nização colombiana é, efetivamente, proteger adoles-

Para acompanhar famílias de vítimas de homicídios

centes e jovens sob ameaça de morte e acompanhar os

ou vulneráveis ao assassinato de adolescentes e jovens,

familiares de vítimas de homicídios. E ao mesmo tempo,

a Casa de las Estrategias desenvolveu uma campanha

numa perspectiva de resultados em médio e longo prazos,

que envolve a participação voluntária de moradores de

promover uma mudança cultural contra a banalização

Medellín. “Decidimos ir atrás de voluntários na cidade,

da violência e da morte. “A filosofia profunda é essa: a

artistas, trabalhadores sociais, qualquer pessoa que esti-

cidade precisa, para reduzir homicídios, de um projeto

vesse interessada em se vincular à campanha”, explica

para fazer mudar hábitos de pensamento que possam

a vice-diretora da fundação, Camila Uribe.

justificar os homicídios”, observa Camila Uribe.

A Colômbia é um dos sete países latino-americanos

Nesse sentido, a Casa de las Estrategias aposta na

que fazem parte da aliança latino-americana Instinto

valorização de aspectos simbólicos do trabalho desen-

de Vida, criada a partir da união de 59 organizações

volvido pelos profissionais das diversas instituições

não governamentais da região. A proposta, lançada em

envolvidas, como a prefeitura, a polícia e o sistema de

2017, é reduzir a violência letal à metade em dez anos.

justiça. “É importante o símbolo que eles representam,

Os outros países que mais concentram homicídios na

para poder reduzir os homicídios”, defende a vice-diretora

América Latina e que integram a aliança são Brasil, El

da organização. É necessário introjetar o sentimento de

Salvador, Honduras, Guatemala, México e Venezuela.

mudança e manifestar ativamente o desejo e o compro-

Com a Campanha Instinto de Vida, mais de 250 famí-

misso para que a mudança se concretize. Ela chama a

lias são atendidas por ano em Medellín, pela Casa de

atenção para a simbologia do gesto: “Estou disposto a

las Estrategias. “Nós percebemos como a solidariedade

proteger um jovem excluído da cidade; estou disposto a

começa a mudar esses símbolos de justificar o homicídio,

acompanhar uma família que não tem nenhuma rede de

passando a mensagem de que estamos com elas, que nos

apoio; estou disposto a dar apoio aos irmãos de vítimas

importamos com elas. Não importa o que os filhos tenham

de homicídio, acompanhá-los para que se sintam prote-

feito. Estar com essas famílias é o mais importante. O

gidos, para que não precisem mudar de território, para

poder é da empatia, é do gesto”, observa Camila Uribe.
Na avaliação da vice-diretora da Casa de las

que não ingressem em estruturas criminais”.
O convencimento, a incorporação e a manifestação

Estrategias, a falta de apoio às famílias somada à

desse pensamento têm uma força simbólica que, segundo

exclusão social em que elas se encontram e à desu-

a instituição colombiana, pode fazer uma grande diferença

manização dos serviços institucionais passa a mensa-

nos territórios dominados por organizações criminosas.

gem de que as mortes dos filhos são justificáveis.

“O simbólico é o que finalmente vai ajudar a ruir as bases

“Deixar de humanizar o atendimento a essas famílias

sociais que os mafiosos têm nesses bairros e que estão

de vítimas de homicídios justifica porque assassina-

decidindo quem vive e quem morre”, argumenta Camila

ram os jovens. É como se eles fossem menos impor-

Uribe. “Com essa premissa de mudança cultural, todos

tantes, como se tivessem feito alguma coisa para

devemos estar de acordo que nada justifica o homicídio”.

serem assassinados”.
O raciocínio é de que, sem apoio, a exclusão das famí-

A prioridade da organização colombiana é
proteger os jovens sob ameaça de morte
e acompanhar familiares de vítimas,
além de promover uma mudança cultural
contra a banalização da morte. “A
filosofia profunda é essa: a cidade precisa,
para reduzir homicídios, de um projeto
para fazer mudar hábitos de pensamento
que justifiquem os homicídios”.
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lias vulneráveis se agrava, a vulnerabilidade aumenta e
as tragédias se repetem no mesmo bairro com outras
pessoas e até nas famílias que já passaram uma vez por
isso. “Com a desumanização dos serviços institucionais,
que não acompanham as famílias, mas apenas fazem
tramitar os processos legais das vítimas, parece que
algumas pessoas são mais importantes que as outras.
Como acontece em outros lugares da América Latina, é
como se houvesse pessoas de uma categoria e pessoas
de outra categoria”, diz Camila Uribe.
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Numa primeira etapa, os participantes da campanha

Um terceiro ponto dessa rota é a conexão com polí-

buscam chegar próximo das famílias das vítimas de

ticas sociais, ou seja, a partir do diagnóstico prévio,

homicídio imediatamente após o fato. “Nesse momento,

incluir nos programas sociais disponíveis as famílias em

dizemos que, como cidadãos de Medellín, não conhe-

vulnerabilidade social que tenham perdido adolescentes

cíamos a vítima, mas que sentimos muito essa dor, e

ou jovens assassinados. “O que nós queremos é cruzar

que, por isso, queremos acompanhar e ajudar a família

a base de dados da pessoa que foi assassinada no dia

nos encaminhamentos para atendimento psicológico e

anterior, fazer esse diagnóstico social e ver as pessoas

trâmites legais”.

elegíveis para integrá-las na política social”, acrescenta

A Casa de las Estrategias aponta que o acompanha-

a vice-diretora da Casa de las Estrategias.

mento psicológico tem gerado redes internas de solidarie-

O programa não avançou, mas a fundação continua

dade entre as mães. “O que nós temos visto é que, muitas

apostando na proposta de cuidado com as famílias das

vezes, são mães solteiras, mas também são as que entram

vítimas de homicídio. “No momento, está tudo muito

mais facilmente nesse acompanhamento e começam a

desarticulado em relação a esse programa, e a inte-

fazer redes entre elas mesmas, formando círculos de

gração não tem sido possível. O que nós propomos é

apoio com elas mesmas e com psicólogos. Elas vão se

para que seja feito um contato, um gesto, com essas

capacitando para o afeto e passam a ajudar outras mães

famílias. O importante é poder acompanhar as famílias,

que sofrem pelo mesmo motivo”, observa Camila Uribe.

estar presente; prestar a assistência psicológica, mas

A segunda etapa envolve o trabalho relacionado a

também valorizar o caráter simbólico, que é ter uma

questões menos práticas, mas igualmente importantes,

pessoa do Estado acompanhando, dizendo que sabe o

um trabalho situado no campo simbólico e cultural, com a

que aconteceu e que isso não pode voltar a acontecer”.

produção de fanzines, grafites, ilustrações, murais, entre
outras formas de expressão artística. “Nós fazemos um
trabalho com artistas que busca dignificar a vida dessas
pessoas e começar a romper com a ideia de que, no
contexto em que vivem, o homicídio seja justificável”,
resume a vice-diretora da Casa de las Estrategias.

TRAÇANDO UMA ROTA
DE ACOMPANHAMENTO
ÀS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS

LABORATÓRIO DA PAZ
E CIDADE MAIS INOVADORA
DO MUNDO
“Medellín passou de capital da violência a laboratório
da paz. Desde o início dos anos 90, homicídios caíram de
360 por 100 mil habitantes para 39. Governos nacional,
estadual e municipal se uniram contra o narcotráfico,
os paramilitares e as guerrilhas, entre elas Farc e ELN”.1
O que o jornalista Gilberto Dimenstein registrou em 15

A Casa de las Estrategias apresentou à Prefeitura de

de outubro de 2006, na coluna que mantinha no jornal

Medellín a proposta de criação de um programa esta-

Folha de São Paulo, dimensiona a transformação que a

belecendo uma rota de acompanhamento às famílias

segunda maior cidade da Colômbia passou em 15 anos.

de vítimas de homicídio. A iniciativa não demanda um

“Não havia nenhum lugar do planeta, mesmo os

grande esforço governamental porque a cidade já dispõe

conflagrados pela mais feroz das guerras, que remo-

de um sistema de informação integrado na área da segu-

tamente se aproximasse da violência daquela cidade

rança, que é articulado com organizações de justiça.

colombiana, centro de operação do narcotráfico e seus

“Isso permite que sejam identificados rapidamente o

assassinos profissionais mesclando-se diferentes orga-

nome e o endereço de uma pessoa assassinada no dia

nizações guerrilheiras de esquerda, grupos paramilitares

anterior”, observa Camila Uribe.

e gangues de adolescentes. Daí ter ganho o nada honorí-

Mas, diferentemente do protocolo para proteção a
pessoas ameaçadas, a rota de acompanhamento às famílias

fico título de ‘capital mundial da violência’”, prosseguia
o colunista.

ainda não foi implementada. “Desejamos que o serviço seja

Ele observava que, havia pouco tempo, os estudiosos

implantado e funcione em tempo real, permitindo contactar

de várias partes do mundo, especialmente dos países

rapidamente as famílias e o diagnóstico de cada situação,

em desenvolvimento, passaram a visitar a cidade para

para ajudar nos trâmites legais e dar a atenção psicológica”.

tentar entender como se conseguiu reduzir tanto a taxa
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de homicídios. “É uma queda de quase 90%, notada-

de implantação e requalificação de bibliotecas em Medellín,

mente veloz nos últimos três anos”, pontuava o jornalista.

a partir de 2004, e também na capital Bogotá, desde 2002,

“Medellín é um dos melhores laboratórios de paz de

funcionaram de forma eficiente para promover inclusão

todo o mundo”, enaltecia a colombiana Martha Laverde,

social e reduzir a insegurança em áreas consideradas

especialista em educação, do Banco Mundial.

violentas. “Em ambas as cidades, o conjunto formado por

O investimento em educação e em outras áreas estra-

parques, centros sociais, arquitetura monumental e livros

tégicas foi suficiente para que, sete anos depois, em 2013,

serve como estratégia de combate à violência urbana”.

Medellín conquistasse o título de cidade mais inovadora

Além de espaços de acesso ao conhecimento, as

do planeta, segundo o Wall Street Journal e o Urban Land

bibliotecas passaram a ser locais de convivência, onde

Institute, uma organização de pesquisa e educação sem

todos os cidadãos podem frequentar, independentemente

fins lucrativos com escritórios em Washington, Hong

de posição social ou econômica, inclusive pessoas que

Kong, Londres e Frankfurt. As parcerias entre governo,

vivem pelas ruas e jovens suspeitos de envolvimento em

iniciativa privada e organizações da sociedade criaram

situações de conflito. Mais do que espaços de leitura,

soluções para problemas antigos da região. A cidade

também lugares de atividades lúdicas e artístico-culturais.

construiu museus, bibliotecas e escolas nos bairros mais

Os bairros com menor índice de desenvolvimento

pobres e passou por um conjunto de transformações nas

humano, onde também era alta a violência, foram esco-

áreas de urbanismo e mobilidade que acabou por atrair

lhidos para receber cinco parques-biblioteca em Medellín,

também o capital financeiro.

o que promoveu a ocupação do espaço público com uma

Quatro anos antes, em 2009, a jornalista colombiana

atividade social intensa local e do entorno. Na capital

da organização não governamental Comunidade Segura,

Bogotá, a população passou a contar com uma rede que

Andrea Dominguez, em artigo intitulado “Bibliotecas para a

integra três grandes bibliotecas regionais, seis bibliotecas

paz urbana na Colômbia”, já relatava como as experiências

locais e nove bibliotecas de bairro.

Novo Orquideorama do Jardim Botânico de Medellín, resultado de uma seleção de projetos realizada
em 2005, é um dos exemplos de ações inovadoras desenvolvidas na cidade nos últimos anos
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AMEAÇA E PROTEÇÃO:
DIFERENÇAS ENTRE
FORTALEZA E MEDELLÍN

Em Medellín, o programa de proteção a adolescentes
ameaçados de morte inclui necessariamente a família.
Os adolescentes não são deslocados do bairro onde

Em termos populacionais, Fortaleza e Medellín se

moram sem que os familiares também sejam transferidos,

equiparam. A capital do Ceará, quinta maior do Brasil,

diferentemente do que acontece em Fortaleza, por meio

tem 2,7 milhões de habitantes distribuídos em uma área

do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes

de 314,9 quilômetros quadrados, enquanto a maior cidade

Ameaçados de Morte (PPCAAM), em que o alvo da

colombiana tem uma população estimada em 2,5 milhões

ameaça pode ser encaminhado para um local seguro

de moradores em uma extensão territorial um pouco

sem a companhia de um parente.

maior, de 376,4 quilômetros quadrados.

A experiência da organização Casa de las Estrategias

Em 2019, a Polícia Nacional da Colômbia registrou

vem mostrando que o deslocamento de pessoas ameaça-

583 homicídios em Medellín, enquanto a Secretaria da

das tem surtido efeito na cidade colombiana. Em alguns

Segurança Pública e Defesa Social do Ceará computou

casos, a ameaça cessa em 15 dias, o que não seria viável

663 assassinatos em Fortaleza, 80 casos a mais, portanto.

em Fortaleza, em função da configuração das organiza-

É importante observar que o total de casos registrados

ções criminosas pela cidade. “Em Fortaleza, as facções

na capital cearense em 2019 foi o menor desde 2008.

estão pulverizadas. Uma mesma organização está num

Em 2017, ano em que o Ceará registrou 5.134 crimes

canto da cidade e na outra ponta, e de alguma forma,

violentos letais intencionais, maior número já contabi-

eventualmente, há uma comunicação entre seus inte-

lizado no estado, houve pelo menos 1.979 homicídios

grantes. Se você traz um jovem ameaçado de um bairro

apenas em Fortaleza. Nesse mesmo ano, 2017, em Medellín,

para o outro, esse jovem pode estar em risco novamente.

foram registrados 576 assassinatos, quantidade 3,4 vezes

Mesmo mudando de território, ele pode ser assassinado,

menor. Enquanto a cidade colombiana, em 2017, compu-

em função da comunicação via celular entre membros de

tou 25 óbitos em um mês, fevereiro, na capital cearense,

uma mesma organização”, observa o sociólogo Benjamim

naquele mesmo mês, foram registrados 90 assassinatos.

Lucas, também ex-integrante do Comitê Cearense pela

Registre-se que fevereiro foi o mês com menor número

Prevenção de Homicídios na Adolescência.

de homicídios em Fortaleza em 2017, ano em que a cidade

Desde o advento das organizações criminosas no

chegou a computar 197 óbitos em apenas um mês, junho.

Ceará, a atuação delas também não segue um modelo

Quando se comparam as características da criminali-

único. “Em Fortaleza, há três anos, as ações das facções

dade violenta e de algumas respostas estatais, notam-se

eram mais difusas, e qualquer resolução de conflito gerava

algumas diferenças entre as duas cidades. Embora haja

morte, mesmo que fossem pequenos conflitos. O que se

uma diversidade de gangues em Medellín, os grupos não

aparenta, nos últimos dois anos, principalmente, é que isso

são tão numerosos quanto em Fortaleza. Em todo o Ceará,

começou a ser cessado por outro tipo de hierarquização

mas, sobretudo, na capital, quatro grandes organizações

e acordo entre elas”, compara o sociólogo.

operam ações criminosas. Há duas facções preponderan-

A realidade colombiana se diferencia do contexto

tes, a Guardiões do Estado (GDE), com origem local, e o

brasileiro também em relação à visibilidade e à abor-

Comando Vermelho, que surgiu no Rio de Janeiro em 1979.

dagem que os casos de violência ganham nos meios de

Além da Família do Norte (FDN), criada no Amazonas em

comunicação. Se os programas policialescos exibidos pelas

2007, e do Primeiro Comando da Capital (PCC), fundada

emissoras de televisão do Brasil dificultam o trabalho

em 1993 em São Paulo.

desenvolvido por organizações de direitos humanos no

“Há uma espécie de pacto entre GDE e PCC no sentido

sentido de não justificar a prática de homicídios, a mídia

de acessar armas, drogas”, observa o sociólogo Benjamim

eletrônica da Colômbia tem atuado mais como aliada para

Lucas. Além do acordo entre facções, as características

a qualificação do discurso sobre a violência. A Casa de las

próprias de cada uma, a distribuição delas pela cidade e

Estrategias procura estabelecer um pacto com os meios

a comunicação que estabelecem são fatores que repre-

de comunicação, gestores públicos e polícia. Além das

sentam um empecilho a mais para assegurar a proteção

ações de sensibilização, a organização adota um programa

a pessoas ameaçadas.

de monitoramento e análise do discurso desses agentes.
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Projeto (re)afirma a potência
da atuação em rede contra
homicídios
Projeto direcionado a profissionais de assistência social e saúde de Fortaleza
contempla mapeamento dos serviços municipais, curso de formação e
sensibilização, produção de guia de prevenção de homicídios na adolescência e
seminário internacional.

O SEMINÁRIO Internacional Cuidando em Rede foi

Ao fim do trabalho, os participantes receberam um

a última etapa do projeto homônimo executado, nos

guia de prevenção de homicídios e o certificado pela

anos de 2018 e 2019, pelo Observatório da Criança e do

participação no curso e no seminário. O principal objetivo

Adolescente - Instituto OCA em parceria com o Comitê

do projeto foi sensibilizar os profissionais sobre a impor-

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.

tância do trabalho que realizam – ou deveriam realizar

O projeto contou com financiamento da Open Society

– para a prevenção da violência letal e no cuidado com

Foundations e apoio da Prefeitura de Fortaleza, por

as famílias das vítimas. A iniciativa também procurou

meio das secretarias municipais de Saúde e de Direitos

demonstrar a necessidade de um trabalho articulado

Humanos e Desenvolvimento Social.

para a redução de homicídios. Em outras palavras, “a

Ao longo de quase dois anos, o Projeto Cuidando em

afirmação da potência da atuação em rede”, como frisou,

Rede se voltou para os profissionais que trabalham nos

na abertura do seminário internacional, o coordenador

serviços de assistência social e saúde em Fortaleza. A

pedagógico do Instituto OCA, Luiz Fernando Benício.

iniciativa contemplou, primeiramente, um mapeamento

A prevenção de homicídios e o apoio às famílias das

das políticas públicas nessas duas áreas da administra-

vítimas exigem o cuidado em rede, envolvendo diferen-

ção municipal, a partir de entrevistas em campo com os

tes áreas de intervenção. “O ponto mais importante

respectivos trabalhadores. O levantamento abrangeu

em relação a esse processo de cuidado é o cuidado em

todas as unidades de assistência social e de atenção

rede. Não temos como pensar em cuidados isolados, em

psicossocial e 60% das unidades de atenção primária

achar que uma ou outra categoria profissional, que um

à saúde da capital. Em cada serviço, um coordenador e

ou outro elemento da sociedade, vai isoladamente resol-

um técnico foram entrevistados, totalizando 235 profis-

ver o problema. Nós precisamos, cada vez mais, cultivar

sionais que participaram da pesquisa.

esse pensamento e o cuidado em rede. E cada um fazer

Após a aplicação dos questionários e a sistematização

o que realmente está ao seu alcance, para contribuir

dos dados, o Instituto OCA e o Comitê Cearense pela

com isso”, reforçou o coordenador de Redes de Atenção

Prevenção de Homicídios na Adolescência ofereceram

Primária e Psicossocial, da Secretaria Municipal de Saúde

um curso de formação e sensibilização para cerca de

de Fortaleza, Rui de Gouveia Soares Neto, também na

700 profissionais. Durante dois meses, eles tiveram a

abertura do evento.

oportunidade de trocar conhecimentos acerca de temas

O curso de formação e o seminário de encerramento

relacionados a infância, adolescência e juventude, a

das atividades foram certificados pela Universidade

contextos de vulnerabilidade e violência e também a

Estadual do Ceará, por meio da Pró-Reitoria de Extensão.

políticas públicas, fluxo de atendimento e cuidado e

A representante da instituição, professora Luciana

atenção em rede.

Quixadá, que também participou como mediadora do
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OBJETIVOS DO PROJETO
CUIDANDO EM REDE
O projeto de fortalecimento da rede de
prevenção de homicídios na adolescência em
Fortaleza tinha quatro principais objetivos:

• Identificar as potencialidades das unidades de

saúde – da atenção primária e de saúde mental
– e de assistência social – que compreende a
proteção social básica e especializada;

• Sensibilizar e fomentar a reorientação

do trabalho dos profissionais e gestores
dessas políticas;

• Produzir metodologia e material qualificado

em forma de uma guia de orientação para

implementação de um protocolo intersetorial
de atenção às famílias de adolescentes vítimas
de violência;

• Fomentar e fortalecer uma perspectiva

institucional que compreenda a segurança
Arte engajada nas ruas de Medellín na perspectiva de
uma mudança de cultura sobre a violência

pública de forma ampliada e intersetorial.

primeiro módulo do curso, enfatizou a troca de aprendi-

violência letal. A partir dos anos 2000, o Brasil passou por

zados durante o processo de formação. “Os agentes da

um processo acentuado de dispersão dos homicídios para

assistência e da saúde, por meio da participação no curso,

além do Sudeste e dos grandes centros urbanos do país.

narraram experiências importantes para a construção

“Toda a literatura de homicídios no Brasil estava

de conhecimento no momento do curso e que vão ser

muito concentrada no eixo Rio-São Paulo. A partir de

tão importantes na prática de todos nós”.

experiências em Pernambuco e, agora, aqui no Ceará, nós

Ela destacou ainda a função social dos saberes produ-

temos pesquisa e intervenção em municípios. Isso, para

zidos nas universidades, especialmente as universidades

nós, é muito especial, não por bairrismo, cabotinismo ou

públicas, e a importância da interlocução com a socie-

orgulho ingênuo, mas porque os homicídios migraram

dade. “A universidade pública, enquanto uma política

para o Nordeste brasileiro nos últimos 15 anos”, aponta

pública, precisa estar inserida nas redes de proteção,

Renato Roseno.

e é um espaço que precisa resistir sempre mais, e a

A Open Sociey Fundations compreendeu essa neces-

sua resistência se faz quando seus profissionais, seus

sidade e passou a financiar projetos para contribuir

alunos, se aliam à sociedade em geral e às questões

com a pesquisa sobre o fenômeno da violência, com a

mais urgentes da sociedade”.

redução dos impactos dos homicídios sobre famílias e

O deputado estadual Renato Roseno, relator do

comunidades e com a formulação de propostas para

Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

prevenção da letalidade. “Nós queremos expandir as

Adolescência, considera que o grupo tem procurado

parceiras, sobretudo nos territórios com maior índice de

preencher no estado uma lacuna de pesquisa e interven-

violência, comprovando que, nesses territórios, podemos

ção sobre homicídios no Nordeste, região que apresenta

prevenir os homicídios”, manifestou o relator do Comitê

essa demanda havia vários anos, em função do avanço da

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.
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DAVI PINHEIRO

Pesquisadores do Comitê
Cearense pela Prevenção
de Homicídios na
Adolescência em um dos
Centros de Referência
da Assistência Social
em Fortaleza, em
2016: profissionais
da assistência social
colaboram com pesquisas
sobre homicídios de
adolescentes

VALORIZAR PROFISSIONAIS
PARA FORTALECER
PROTEÇÃO SOCIAL
A precarização das condições e relações de trabalho
no campo da assistência social, constatada em pesquisa

mas, independentemente de serem ou não transversais,
os servidores se sentem pouco valorizados, inclusive
pelo tamanho do risco, ou seja, pelo tamanho da responsabilidade do trabalho”, reforça o deputado estadual
Renato Roseno.

conduzida pelo Observatório da Criança e do Adolescente

Analista técnico de políticas sociais concursado,

– Instituto OCA em parceria com o Comitê Cearense pela

lotado na área de alta complexidade do Ministério da

Prevenção de Homicídios na Adolescência, também foi

Cidadania, o deputado está licenciado do cargo para

debatida no seminário, a partir de provocações feitas

o exercício do mandato legislativo. “Eu sei o valor do

pelos profissionais. Déficit de profissionais e equipes,

concurso, da necessidade de ter trabalhadores da política

contratações temporárias, defasagem de salários e condi-

social que sejam valorizados. Para fazer a proteção social,

ções estruturais e logísticas deficientes contribuem para

o trabalho tem de ser interdisciplinar, envolver muitos

uma alta rotatividade dos trabalhadores e comprometem

saberes, mas, independentemente do saber, é funda-

o atendimento a uma demanda crescente e o vínculo

mental fortalecer os trabalhadores e as trabalhadoras”.

com os usuários.

O parlamentar avalia que falta ao Brasil, principal-

O mapeamento foi realizado entre abril 2018 e abril

mente, ao Nordeste, valorizar mais os profissionais que

de 2019, contemplando todas as unidades de assis-

trabalham com as políticas de proteção social. “Quando

tência social de Fortaleza – Centros de Referência da

você olha as políticas para o Sul e o Sudeste, a proteção

Assistência Social e Centros de Referência Especializados

social não é tão terceirizada, mas em todo o país o nível de

da Assistência Social. A partir das entrevistas com os

precarização da proteção social é muito grande. Os nossos

coordenadores e técnicos, constatou-se que 70% tinham

problemas não são apenas problemas de metodologia,

uma carga horária semanal de 40 horas e 77,2% não

de paradigma, mas de escala e de capacidade humana,

contavam com outro trabalho remunerado. A média

de fato, de termos esses trabalhadores bem pagos, bem

salarial era de R$ 2.473,56, mesmo que 58,3% tivessem

valorizados, bem formados, para dar conta desse desafio”.

especialização na área.

Ao abordar a questão, a presidenta da Associação

“Os trabalhadores não são concursados e ganham

Internacional Cpted, Macarena Rau Vargas, reforça a

salários bem baixos. E, por força da vida, muitos precisam

importância da presença dos profissionais também para

procurar aprovação em concursos ou outras oportunida-

o trabalho que a organização tem desenvolvido. “Na

des de melhora. As políticas precisam ser transversais,

minha experiência, os trabalhadores sociais são heróis
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sociais. Sem eles, realmente, não poderíamos entrar
nas comunidades como nós entramos. Então, eles são
fundamentais. É preciso dar todo o apoio a eles pelo
grande trabalho que fazem”.

É PRECISO ATACAR
AS VULNERABILIDADES PARA
PROTEGER OS VULNERÁVEIS
A efetividade do enfrentamento à violência letal

Arquiteta, ela chama a atenção ainda para a necessi-

na adolescência requer uma observação atenta não

dade de formação de equipes que reúnam profissionais

apenas sobre os elevados índices de homicídio nesse

de diferentes áreas de conhecimento. “No Chile, nós

grupo etário, mas uma compreensão ampla sobre outros

fomos combinando as equipes com o trabalho social,

indicadores da realidade de meninos e meninas. “Por

agregando arquitetos, advogados, antropólogos, sociólo-

mais que se reduzam os homicídios – e nós esperamos

gos e diversas profissões. Quanto mais visões diferentes,

firmemente que essa redução se efetive –, as causas da

melhores os resultados”.

vulnerabilidade a esse e a outros fenômenos continuam

A precarização das condições e relações de trabalho dos profissionais de assistência social vem sendo

abertas”, avalia o coordenador do Fundo das Nações
Unidas para a Infância, Rui Aguiar.

diagnosticada pelo Comitê Cearense pela Prevenção

Durante o Seminário Internacional Cuidando em Rede,

de Homicídios na Adolescência desde o primeiro ano

realizado na Assembleia Legislativa do Ceará, ele falou do

de funcionamento, em 2016. Na primeira pesquisa

desafio que precisa ser superado com a participação de

sobre homicídios de adolescentes, realizada naquele

todos. “O que nos une não é a morte, mas é, sobretudo,

ano, trabalhadores dessa área foram ouvidos em um

o direito à vida. Então, esse é o espírito: preparar as

grupo focal. Os profissionais também têm colaborado

cidades para receberem essas meninas e esses meninos

com as pesquisas do comitê, facilitando a chegada dos

que se abrem para a segunda década de vida, em que

pesquisadores aos endereços das famílias que tiveram

nós temos outros indicadores tão graves quanto são os

adolescentes assassinados.

indicadores de homicídios na adolescência”.
DAVI PINHEIRO

Uma porta aberta para crianças, adolescentes e jovens
pode evitar o envolvimento com grupos criminosos
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Diante de uma plateia composta predominantemente

Por isso mesmo, Pedro Abramoway destaca a neces-

por trabalhadores dos serviços públicos municipais de

sidade de ações efetivas focadas nesse público como

assistência social e de saúde de Fortaleza, mobilizados

estratégia de evitar a captura pelas organizações crimi-

desde as oficinas de formação que antecederam o semi-

nosas. “Independentemente da redução dos homicídios,

nário, o coordenador do Unicef para o Ceará propôs um

a valorização desse jovem pela associação identitária

engajamento maior de cada profissional, a partir do local

a um desses grupos é absolutamente cruel e perigosa

de trabalho, que contribua para assegurar os direitos

para a sociedade”.

dos adolescentes na cidade. “A oportunidade de ter aqui

A mudança de perspectiva para que adolescentes e

os profissionais de assistência social e de saúde é um

jovens desenvolvam uma identidade positiva que não

convite para nós pensarmos quais outros indicadores e

seja associada a ações criminosas requer muito trabalho

outros fenômenos estão acontecendo nessa segunda

e demanda esforço e investimento em educação, sobre-

década da vida que estão nos levando a essa situação

tudo, mas também em assistência social, esporte e lazer,

vergonhosa, que é a morte de tantos adolescentes”,

profissionalização e saúde. “É preciso trabalharmos de

concluiu Rui Aguiar.

verdade o tema da evasão escolar, sobretudo no quinto

OUTRAS OPORTUNIDADES
PARA UMA FORMAÇÃO
DE IDENTIDADE POSITIVA

e sexto ano, e o oferecimento de oportunidades para
esse jovem, adolescente, homem”.
Reflexão nesse sentido é feita também pelo relator
do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

Os adolescentes e jovens precisam de oportunidades

Adolescência, deputado Renato Roseno, que recorre a

para formar uma identidade positiva sobre eles próprios

alguns pesquisadores locais e nacionais para explicar o

que não passem pela via da criminalidade. A adesão a

que determina a vinculação de adolescentes e jovens a

organizações criminosas é, para muitos dos que são

organizações criminosas. “Três coisas que são funda-

cooptados por elas, a única opção ofertada e o único

mentais: a sensação de pertencimento e afeto; a relação

meio que eles encontram para se sentirem, de alguma

de poder que o grupo armado permite, pelo acesso a

forma, reconhecidos e valorizados.

armas e, portanto, ao uso da força e da violência; além de

“É a grande alternativa que eles têm, do ponto de

algum dinheiro. Esses três elementos são agregadores”.

vista de reconhecimento. O resto da sociedade exclui,

Com base no que estudiosos apontam, o deputado

estigmatiza, violenta o tempo inteiro. O único reconhe-

acrescenta que as organizações criminosas oferecem aos

cimento que eles têm de algo positivo é a vinculação

seus integrantes um componente de pertencimento e

com as próprias facções”, avalia o diretor da Open

agregação que se caracteriza por códigos muito fechados,

Society Foundations para a América Latina e Caribe,

em que uns protegem aos outros, e pelo uso do recurso

Pedro Abramoway.

da violência de forma permanente. “Como substituir

Entre outras políticas públicas, ele defende que ações,

essa gramática da violência por uma outra gramática?

projetos e programas sejam implementados de forma

Parece-me que é deixando alguma porta aberta”, aponta

efetiva para garantir outras oportunidades, sobretudo

Renato Roseno, numa alusão à oferta de oportunidades

para adolescentes e jovens do sexo masculino, que

para que adolescentes e jovens não sejam seduzidos

formam o grupo mais vulnerável aos homicídios. “Muito

pelas facções criminosas.

pouco está sendo feito para que adolescentes e jovens
tenham outras opções”, lamenta.

“O problema das nossas políticas é que elas têm
funis muito apertados. Nas melhores escolas, as escolas

O diretor da Open Society chama a atenção para o

profissionalizantes e de tempo integral, os jovens com

que revelou uma pesquisa feita pelo economista Daniel

uma trajetória pretérita de envolvimento com a crimi-

Cerqueira, na tentativa de identificar o que pode explicar

nalidade não entrariam. Esses jovens vão encontrar em

melhor os homicídios no Brasil. “Ao analisar os dados

todas as políticas uma porta fechada, e a única porta

mais mais localizados dos territórios, ele percebeu que a

aberta é exatamente essa porta desses fluxos que lhe

evasão escolar no quinto ou sexto ano cria uma chance

dão pertencimento ou afeto, violência, poder e algum

maior para o contexto de aumento de homicídios”.

dinheiro”, questiona o deputado.
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EDUCAÇÃO E TRABALHO
COMO VIAS DE REDUÇÃO
DA VIOLÊNCIA LETAL
Estudos realizados pelo economista Daniel Cerqueira
demonstram que oportunidades de educação e de trabalho podem prevenir a violência. Em 2019, o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e
também coordenador do Atlas da Violência apresentou
um trabalho apontando que um maior acesso à escola
contribui para diminuir a violência: a cada 1% a mais
no atendimento escolar de jovens entre 15 e 17 anos,
os homicídios caem 1,9%.
O estudo conclui que a taxa de atendimento escolar,
que corresponde ao número de alunos matriculados em
relação à população da respectiva faixa etária, também
tem relação com a taxa de homicídios. “É interessante
notar que essa faixa etária (15 a 17 anos) coincide com a
idade em que o jovem migra do ensino fundamental para
o ensino médio e onde há, também, o maior problema
de evasão escolar. Essa variável mostra que manter o
adolescente na escola funciona como uma forma de
prevenir sua entrada no crime”, reforça o estudo.
Realizado em parceria com o pesquisador Rodrigo
Moura, o estudo “Oportunidades laborais, educacionais
e homicídios no Brasil” se voltou especificamente para
o grupo masculino, aquele com maior probabilidade
de envolvimento com a criminalidade e vitimização de
homicídios. Em 2017, último ano analisado pelo Atlas da
Violência, por exemplo, os homens representaram 94,4%
dos 35,7 mil jovens assassinados no Brasil.
A pesquisa também constatou que o aumento de 1%
na taxa de desemprego entre homens de 15 a 65 anos
eleva a taxa de homicídios da população em 1,8%. De
acordo com o pesquisador Daniel Cerqueira, os resultados obtidos pelo estudo se somam às evidências de que
condições de acesso à educação, assim como políticas de
profissionalização e garantia de emprego, sobretudo para
o jovem, devem ser levadas em conta nos diagnósticos
e nas ações para a prevenção da criminalidade. “Não
há como desvincular política de segurança pública da
questão do emprego e da educação”, avalia.
Em estudo anterior, o pesquisador também já havia
Pesquisa projeta redução de 1,9%
de homicídios a cada 1% a mais
no atendimento escolar de jovens
entre 15 e 17 anos

concluído que a permanência na escola é fundamental
para prevenir homicídios. Em parceria com Danilo Santa
Cruz Coelho, ele desenvolveu um trabalho com dados de
2009 e 2010 que constata que se cada brasileiro com
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mais de 15 anos tivesse pelo menos ingressado no ensino

psicologia, defendida em 2010, para se referir ao que

médio, o número de homicídios registrado em 2010 teria

também constatou em escolas de Fortaleza, sobretudo

sido 42% menor no Brasil.

em relação a adolescentes em conflito com a lei. “Esse

No trabalho “Trajetórias individuais, criminalidade

menino não vai dar certo aqui, esse menino não vai

e o papel da educação”, divulgado em 2016, Daniel

dar certo aqui”. Em pesquisa com alunos, familiares

Cerqueira reforça a importância crucial do acesso à

de alunos, professores, coordenadores e diretores de

escola para afastar os jovens da criminalidade. Ele e

instituições públicas de ensino em quatro bairros da

outros dois pesquisadores, em estudos realizados em

capital, ela também ouviu muito a mesma sentença.

2014 e 2015, encontraram evidências de que a maior

“Assim que eu cheguei na sala, a mulher disse: ‘Ah,

taxa de atendimento escolar para homens jovens entre

não vai dar certo, não’. Tu tá vendo? Ela disse antes de

15 e 17 anos está associada a uma diminuição da taxa

eu começar a ir. Já começou desconfiando, dizendo que

de homicídio.

não ia dar certo. Aí eu não tô nem vendo, não. Como

Em estudo prévio, ele também identificou que os

é que o nego vai estudar se a própria professora diz

bairros mais pobres, onde há mais assassinatos, são

que tu não vai conseguir?”. O depoimento de um dos

também aqueles onde estão as piores escolas, enquanto

21 adolescentes entrevistados durante o trabalho é

acontece o inverso nos bairros mais ricos. “Na análise

revelador sobre a tal profecia do fracasso.

prévia, que tomou como base o município do Rio de

“A profecia se autorrealiza porque pouco ou nenhum

Janeiro, notou-se que as maiores incidências de homicí-

investimento positivo é feito”, aponta Ana Vládia

dios aconteciam nos bairros mais pobres, em que estavam

Holanda Cruz. “O que acontece com um adolescente,

localizadas as piores escolas do estado do Rio de Janeiro,

em sua fase peculiar de desenvolvimento, quando tem

segundo várias dimensões. Já as menores incidências de

seu presente e seu futuro sistematicamente negados

homicídio aconteciam nos bairros mais ricos do município,

ou desprezados? Nossa identidade se constitui no

em que estavam localizadas as melhores escolas. De fato,

espelho, e esse espelho é o olhar do outro. A percep-

é incrível a constatação de que na comparação entre os

ção negativa sobre si mesmo e a falta de projetos ou

bairros mais e menos violentos, a taxa de reprovação

perspectivas são elementos que se interpenetram e

seja 9,5 vezes maior nos primeiros, ao passo em que

se complementam. Juntos, acabam por condenar sua

a taxa de abandono e a taxa de distorção idade-série

situação como um ‘beco sem saída’, de forma que os

sejam também, respectivamente, 3,7 e 5,7 mais altas

investimentos para sua realização social, a escolari-

nas localidades mais violentas”.

zação , por exemplo, não se configuram como uma

NÃO À PROFECIA
AUTORREALIZADORA
DO FRACASSO

possibilidade real. Entra em campo uma visibilidade
negativa, uma inclusão precária e marginal de quem
é tido como permanente suspeito”.
Ao tomar o estudo da psicóloga Ana Vládia Holanda

“Esse menino não vai dar certo aqui, esse menino

Cruz para análise, o deputado Renato Roseno lamenta

não vai dar certo aqui”. Quem já não ouviu a frase

que as próprias políticas públicas, inclusive as políticas

fatalista, reportada, em geral, a “garotos-problema”?

educacionais, sejam excludentes, na medida em que

O deputado Renato Roseno recorre a ela para refletir

concebem que alguns adolescentes e jovens estejam

sobre o que a psicóloga escolar, professora e pesqui-

fadados ao insucesso e se recusam a acreditar que

sadora Maria Helena Patto aborda como “profecia

possa ser diferente e, de alguma maneira, acabam

autorrealizadora do fracasso”, a partir de um conceito

restringindo oportunidades. “Uma das principais carac-

criado ainda nos anos de 1960. “Então, você aposta

terísticas do estigma é o fato dele destruir a possibili-

tanto que o menino não vai dar certo, que ele acaba

dade de atenção para outros atributos. Assim, o mesmo

não dando certo mesmo”, conclui o parlamentar.

adolescente que é capaz de improvisar rimas em um

2

A expressão “profecia autorrealizadora do

slam de poesia é considerado incapaz de aprender

fracasso” também foi utilizada pela professora Ana

literatura pela escola e por grande parte da sociedade”,

Vládia Holanda Cruz3 na dissertação de mestrado em

questiona a psicóloga.
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“Assim que eu cheguei na sala, a mulher
disse: ‘Ah, não vai dar certo, não’. Tu tá
vendo? Ela disse antes de eu começar
a ir. Já começou desconfiando, dizendo
que não ia dar certo. Aí eu não tô nem
vendo, não. Como é que o nêgo vai
estudar se a própria professora diz que
tu não vai conseguir?”.

Uma experiência local, desenvolvida em Fortaleza,
no bairro Jangurussu, também é – ou deveria ser
– fonte de inspiração. Em 2018, o Projeto Meninos
de Deus completou dez anos, comemorando o feito
de ter contribuído decisivamente para garantir que
vários adolescentes e jovens de um dos bairros mais
violentos da cidade não entrassem nas estatísticas
de homicídio no Ceará. “Eles estavam todos jurados
de morte, a grande maioria não morreu”.
Uma iniciativa comunitária que agregou adolescen-

O deputado, que é advogado, observa que a visão

tes e jovens por meio do futebol, a partir da disposição

fatalista, que determina previamente que alguns adoles-

e disponibilidade do educador físico e ativista social

centes e jovens não têm mais jeito, corresponde à deno-

Paulo Uchôa, o projeto tem oferecido a potenciais

minada “teoria da rotulação”4 no campo da criminologia.

vítimas ou agressores oportunidades de traçar outras

“Para quem estuda criminologia, esse é o clássico da

trajetórias que fujam do roteiro previsível. “Eles se

teoria da rotulação – você rotula para depois dizer: ‘olha,

autointitularam Meninos de Deus. ‘A família desistiu da

está vendo? Eu estava certo. Esse menino não ia dar

gente, a sociedade desistiu da gente, o Estado desistiu

certo aqui mesmo’. E, de fato, ele acabou não dando

da gente. Só quem não desistiu da gente foi Deus’. O

certo naquela instituição. Então, nós precisamos refun-

esporte os agregou”, aponta o deputado estadual.

dar alguns olhares entre nós mesmos nesse processo
de mediação positiva dos conflitos”.

“Algo que se diz corriqueiramente na comunidade
é que os meninos eram tão ruins que nem o diabo

O desafio está posto. “A questão é: quem de nós está

queria”, observa Reginaldo Silva, coordenador de

aberto a quebrar essa profecia autorrealizadora? Nós

projetos da organização não governamental Visão

temos de quebrar alguns tabus e os nossos próprios

Mundial5 em Fortaleza, atualmente parceira do Projeto

preconceitos. Nós estamos abertos, por exemplo, a anis-

Meninos de Deus. O trabalho, que começou com sete

tiar jovens que, porventura, estejam envolvidos nesses

adolescentes e jovens, e envolve, atualmente, cerca

grupos, para que eles possam recomeçar as suas vidas?”,

de100 participantes, procura resgatar os meninos da

questiona Renato Roseno. “Porta de saída. Todos acham

criminalidade, primando por um enfoque integral que

que eles têm de sair, mas quem vai trabalhar com eles

inclui atividades artísticas e esportivas, desenvolvi-

para eles saírem? Porque é muito complicado, tem risco...

mento espiritual e diálogos sobre violência.

O profissional que faz isso deve ser valorizado a peso
de ouro, mas não é”.

“Quando vamos abrir um projeto, dizemos: ‘vou
querer um jovem que não vai dar trabalho’. O jovem

Durante o seminário internacional realizado na

que dá trabalho é esse jovem, que vai acabar na linha

Assembleia Legislativa, o deputado citou a Colômbia

de tiro. É a esse que nós precisamos chegar, que já está

e a Guatemala como países que assumiram o desafio.

na conflitualidade, que já tem uma trajetória difícil. Nós

Para ele, experiências inovadoras e exitosas de enfren-

precisamos ter essa coragem, leitura, despojamento,

tamento à violência, adotadas na América Latina, deve-

altivez, valorização profissional”, provoca Renato Roseno.

riam ser tomadas como referência pelos estados do

O relator do Comitê Cearense pela Prevenção de

Nordeste brasileiro.

Homicídios na Adolescência enfatiza a urgência de

“Eu fico pensando no Nordeste, em Fortaleza, e vendo

se oferecer alternativas de vida para adolescentes

muito mais similitude com a América Central do que com

e jovens envolvidos com infrações e crimes, não o

o Sudeste brasileiro. Culturalmente, nós sempre ficamos

punitivismo penal ou a violência letal. “Nós ficamos

olhando para Rio de Janeiro e São Paulo. Nós podemos

ofertando um pêndulo penal: encarceramento ou cemi-

aprender olhando para a América Central, com essas

tério. Nós temos de parar o pêndulo para abrir uma

políticas de mediação positiva de conflitos sociais, com

terceira porta. Essa questão está colocada para nós,

urbanismo social”, sugere Renato Roseno.

não está colocada só para os gestores”.
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NOTAS
O Exército de Libertação Nacional (ELN) é a última guerrilha
em atividade na Colômbia, com 2,3 mil membros em 16 dos 32
estados colombianos, segundo estimativas. Em 2016, o governo
conseguiu selar um inédito acordo de paz com as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (Farc), hoje desarmada e transformada
no partido político Força Alternativa Revolucionária do Comum, que
usa a mesma sigla e tem representantes no Congresso Nacional.
Duas das maiores guerrilhas da história colombiana, elas surgiram
no mesmo ano, em 1964. O Exército de Libertação Nacional Nacional
se inspirou na Revolução Cubana e na Teologia da Libertação, um
movimento cristão latino-americano voltado para a defesa dos pobres,
com influência em setores urbanos, principalmente estudantis e
sindicais. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia surgiram
em um levante camponês, transformando-se em uma organização
marxista-leninista, tendo a reforma agrária como principal
reivindicação. As duas organizações se valeram do narcotráfico e de
sequestros e a extorsões para o financiamento de suas operações.

1

Maria Helena Souza Patto foi aprovada, em 1987, em concurso de
livre-docência com a tese “A produção do fracasso escolar: histórias
de submissão e rebeldia”, obra que se tornou referência nacional nas
áreas da Psicologia e da Educação, escolhida em 1995 por docentes
de psicologia e de pedagogia de universidades estaduais e federais
brasileiras como “Melhor Livro sobre Educação Escolar”. A maior
parte das pesquisas e publicações da psicóloga e professora referese ao chamado “fracasso escolar” das crianças pertencentes aos
segmentos sociais excluídos dos direitos de cidadania e que habitam
grandes centros urbanos no Brasil. Maria Helena Patto foi diretora do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo de 2004 a 2008.

2

No artigo, “Mozart e o assassinato: discutindo a teoria da rotulação”,
o professor resgata que Jean-Jaques Rousseau, em texto de 1755,
adiantou-se ao que hoje se chama de teoria da rotulação: “O
verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo
cercado um terreno, lembrou-se de dizer ‘isto é meu’ e encontrou
pessoas suficientemente simples para acreditá-lo”. Ao pensamento do
pensador francês, Luciano Oliveira acrescenta: “Isto é meu” significa
“isto não é seu” – o que dá margem aos diversos etiquetamentos
subsequentes, criminalizando quem atente contra esse direito”.
Há 45 anos no Brasil, a Visão Mundial desenvolve programas
e projetos em diversas frentes, sempre com o foco na proteção
de crianças e adolescentes e atenção às famílias em situação de
maior vulnerabilidade. Fundada em 1950, para promover a justiça
e assistência às crianças vítimas da pobreza, a World Vision teve o
primeiro escritório aberto em Portland, Oregon, nos Estados Unidos.
O início da atuação no Brasil se deu em 1975, por Belo Horizonte,
Minas Gerais. A Visão Mundial é hoje a maior organização nãogovernamental cristã do planeta, com presença em mais de 100
países, desenvolvemos programas e projetos nas áreas de proteção,
educação, incidência política e emergências.

5

“O adolescente em conflito com a lei e a escola: criminalização e
inclusão perversa” é o título da dissertação de mestrado defendida
pela psicóloga Ana Vládia Holanda Cruz, em 2010, na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Ao explorar as pesquisas realizadas
por Maria Helena Souza Patto, ela afirma que a cultura dos rótulos
e estigmas foi identificada como um importante fator a determinar,
antecipada e apressadamente, os “reprováveis” ou “fracassados”. E
acrescenta, referindo-se aos psicólogos Robert Rosenthal e Leonore
Jacobson: “Na mesma linha interpretativa sobre as segregações
nas instituições de ensino, lembramos o conceito de ‘profecia autorealizadora’, elaborado por Robert Rosenthal e Leonore Jacobson
ainda na década de 1960, nos Estados Unidos, que contribuiu para a
compreensão de como as expectativas/concepções do corpo docente
influenciam o desempenho acadêmico do aluno”.

3

4
Também conhecida como “teoria do etiquetamento”, a “teoria da
rotulação” foi desenvolvida a partir das reflexões, no início dos anos de
1960, provocadas por dois sociólogos, o canadense Erving Goffman (19221982) e o estadunidense Howard Becker, este autor de “Outsiders”, livro
lançado em 1963, onde estão as bases desse pensamento.
Segundo a teoria da rotulação explicitada por Howard Becker, “o
desvio não é uma qualidade inata ou natural do ato de alguém”,
mas resultado das complexas interações sociais em que aquele ato
é rotulado como “desviante”. Aplicada no campo da criminologia, a
teoria considera que o crime é também resultado de uma complexa
operação social por meio da qual um ato é assim rotulado, mediante
acordos feitos por grupos sociais habilitados para isso.
Sobre os assassinatos, por exemplo, Howard Becker defende que “os
grupos sociais que possuem o território – polícia, advogados, políticos,
psiquiatras e outros médicos” é que “criam os entendimentos do
senso comum” sobre o que deve ou não ser rotulado como crime. O
pensamento está registrado em texto analisado por Luciano Oliveira,
professor do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Universidade
Católica de Pernambuco.
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ESPECIAL

Mais mortes a esclarecer,
mais injustiça
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará não aponta a causa de 4.526
óbitos registrados de 2014 a 2019. Em 46 casos de mortes a esclarecer, não foram
identificados sequer o gênero e a idade das vítimas. Nesse período, pelo menos 219
crianças e adolescentes morreram em situação violenta ou sob suspeita de agressão,
sem que o Estado tenha esclarecido o motivo.

EM SEIS ANOS, a cada dia, pelo menos duas pessoas,

O grupo “mortes a esclarecer” reúne todos os

em média, morreram no Ceará em situação violenta

óbitos para os quais, em tese, não foi possível deter-

ou sob suspeita de agressão, mas a causa do óbito não

minar a causa mortis – se natural ou violenta – nem

foi esclarecida pela Secretaria da Segurança Pública

estabelecer relação com ato criminoso, suicida ou

e Defesa Social. É o que revela um relatório enviado

acidental. “Dessa forma, são inseridos os casos classi-

pelo órgão à Assembleia Legislativa por solicitação

ficados como ‘morte a esclarecer’, ‘achado de cadáver

do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios

sem indício de crime’, ‘encontro de ossada’, ‘morte

na Adolescência.

suspeita’, ‘morte por causa desconhecida’, ‘suicídio

De 2014 a 2019, foram contabilizados 4.526 casos

sem esclarecimento’, ‘morte aparentemente natural’,

de mortes a esclarecer no Ceará. Nesse período, entre

‘possível erro médico’, ‘afogamento sem esclarecimen-

as vítimas cuja causa do óbito não foi identificada pelo

tos’, ‘atropelamento/acidente de trânsito sem escla-

Estado, havia pelo menos 219 crianças e adolescentes,

recimento’, ‘envenenamento sem esclarecimento’,

de zero a 17 anos. O maior número, reunindo todas as

entre outros”, especificou a Secretaria da Segurança

faixas etárias, é de 2018, com 921 óbitos sem esclare-

Pública, em nota, após o comitê da Assembleia

cimento, o que representa um aumento de 46,89%

Legislativa dar visibilidade pública ao problema.

em comparação aos 627 casos registrados em 2014.

O Ceará ocupa o quarto lugar entre as 24 unida-

A falta de elucidação da causa de mortes violen-

des da federação que informaram ao Fórum Brasileiro

tas ou sob suspeita de agressão é um problema ainda

de Segurança Pública os números de mortes a escla-

pouco discutido pela sociedade brasileira. Na área da

recer em 2017 e 2018, conforme consta no Anuário

segurança pública, mas principalmente na área da

Brasileiro de Segurança Pública 2019, organizado

saúde, a terminologia “morte a esclarecer” é, inclusive,

em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica

desconhecida por muitos profissionais que atuam dire-

Aplicada2. No levantamento realizado para o anuário,

tamente na contabilização e classificação de óbitos.

o Ceará só não registrou mais óbitos sem esclareci-

Mesmo em documentos mais extensos e analíticos

mento do que São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato

produzidos pelo Governo do Estado sobre a violência

Grosso do Sul.

letal, a expressão “morte a esclarecer” ainda é igno-

Entre os dados que mais chamam a atenção no

rada: “O Cenário da violência e da criminalidade no

relatório apresentado pela Gerência de Estatística e

Brasil e no Ceará”1, publicação com 127 páginas, lançada

Geoprocessamento da Secretaria da Segurança Pública

em 2017, não cita uma vez sequer essa terminologia.

do Ceará, estão 46 casos em que não foram identificados
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sequer o gênero e a idade das vítimas. Entre os casos de
morte a esclarecer com faixa etária definida, a maior
parte é de homens de 35 a 64 anos.
O deputado estadual Renato Roseno, relator do
Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência, considera preocupante o aumento de
mortes a esclarecer no Ceará. “O número é muito elevado
e tem de ser valorizado. Ele dá conta de que temos de
perseguir uma melhor elucidação das mortes”, observa.
O quadro de mortes a esclarecer nos permite inferir, de

SEM EXPLICAÇÃO

219

mortes a esclarecer entre crianças e
adolescentes, de zero a 17 anos, no Ceará

imediato, três grandes problemas: a incapacidade do Estado
em elucidar a causa dos óbitos, uma subnotificação de
homicídios, suicídios ou acidentes e, consequentemente, a

2014

29

2015

43

2016

32

falta de responsabilização dos autores em casos de crime.

2017

31

Mais mortes a esclarecer ampliam o quadro de injustiça,

2018

51

pois é provável que parte dos óbitos tenha sido resultante

2019

33

de violência perpetrada por outras pessoas. Mas sem os

Total

219

elementos para o assentimento oficial de que houve delito, é
ainda mais difícil identificar e responsabilizar os agressores.
Quando o comitê da Assembleia Legislativa trouxe
à tona o relatório do Governo do Estado, o diretor do
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Leonardo Barreto, ao ser provocado pelos meios de
comunicação, garantiu publicamente que todas as mortes
a esclarecer geram um inquérito policial. “Tecnicamente,
a lei prevê os 30 dias de inquérito. Se há maior complexidade do caso, pede-se prorrogação do prazo. Se não tiver
havido crime, se sugere o arquivamento”, completou.
A hipótese de ação delituosa não deixa de ser considerada no próprio discurso oficial, como se observa
na explicação do representante da Polícia Civil sobre o
registro de morte a esclarecer. “Acontece quando, preli-

MORTES A ESCLARECER

2

pessoas morreram no Ceará a cada dia, em
média, de 2014 a 2019, mas a causa do óbito
não foi esclarecida no âmbito da Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social

minarmente, no local do crime, o perito não teve condições de afirmar com 100% de certeza se foi ou não uma
morte violenta. Para não arriscar e colocar na guia cadavérica que foi homicídio, se coloca ‘morte suspeita’”.

O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios

A relação entre registros de mortes a esclarecer

na Adolescência recomenda, ao fim deste material,

e estatísticas de crimes violentos letais intencionais

que o Governo do Estado adote, entre outras medidas,

aumenta a probabilidade de homicídios entre os casos

uma força-tarefa para revisão de toda a documentação

em que a motivação do óbito não foi determinada. Há

disponível nas esferas policial e pericial, que permita

uma proporcionalidade direta entre as áreas com mais

uma reclassificação dos casos registrados como mortes

vítimas de crimes violentos letais intencionais e os

a esclarecer entre 2014 e 2019, atualizando também

locais com mais casos de pessoas com morte a escla-

as estatísticas de homicídio, suicídio e acidentes. Por

recer, especialmente Fortaleza e os municípios vizinhos

respeito à memória das vítimas e ao sofrimento dos

que compõem a região metropolitana, como Caucaia,

parentes, cada família tem o direito de saber a causa da

Itaitinga, Maracanaú e Pacatuba.

morte do ente querido.
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Morte a esclarecer diz respeito à causa da morte,

corresponde a “evento cuja intenção é

se foi violenta (provocada por homicídio, suicídio

indeterminada” no âmbito da saúde.

ou acidente, ou sob suspeita de agressão) ou se foi

“Motivação do óbito não determinada”, “morte

natural (decorrente de doença ou estado mórbido).

indeterminada”, “morte com intencionalidade

Crime a esclarecer se refere à autoria do crime, se

desconhecida”, “morte não esclarecida” e “morte a

as circunstâncias foram esclarecidas, se o autor da

esclarecer” são apenas variações de terminologia

agressão (no caso de homicídio, latrocínio ou lesão

utilizadas para se referir a um óbito cuja causa

corporal), foi identificado.

básica não foi definida.

É importante também compreender que “morte

Nos casos de violência, a causa básica da morte se

a esclarecer” é uma expressão adotada na

refere às circunstâncias responsáveis pela lesão

área da segurança pública e, considerando

que resultou no óbito, ou seja, que dá origem às

as diferenças conceituais e metodológicas,

complicações que desencadeiam o óbito.

MORTES A ESCLARECER NO CEARÁ
De 2014 a 2019, a cada dia, duas pessoas, em média, foram a óbito no Ceará sem que a causa da
morte tenha sido esclarecida pela Perícia Forense, órgão responsável pela análise dos corpos de
vítimas de violência ou de morte sob suspeita de agressão. Em seis anos, chega a 4.526 o número de
mortes a esclarecer no estado.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Janeiro

50

66

65

54

68

54

Fevereiro

35

50

56

49

78

56

Março

43

61

69

47

70

66

Abril

49

68

61

81

80

65

Maio

56

67

74

79

84

65

Junho

50

59

70

72

79

59

Julho

53

53

47

62

76

57

Agosto

53

71

54

66

96

51

Setembro

51

59

64

60

68

54

Outubro

63

67

63

69

65

48

Novembro

66

66

66

57

77

59

Dezembro

58

72

76

73

80

51

627

759

765

769

921

685

Total
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MORTES A ESCLARECER - 2014
Faixa etária

Feminino

Masculino

Não identificado

Total

0 a 11 anos

7

7

0

14

12 a 17 anos

5

10

0

15

18 a 24 anos

10

37

0

47

25 a 29 anos

6

44

0

50

30 a 34 anos

6

37

0

43

35 a 64 anos

45

258

0

303

Acima de 65 anos

46

71

0

117

7

27

4

38

132

491

4

627

Não identificada

Total

MORTES A ESCLARECER - 2015
Faixa etária

Feminino

Masculino

Não identificado

Total

0 a 11 anos

9

14

0

23

12 a 17 anos

4

16

0

20

18 a 24 anos

13

44

0

57

25 a 29 anos

7

43

0

50

30 a 34 anos

4

50

0

54

35 a 64 anos

61

316

0

377

Acima de 65 anos

39

88

0

127

Não identificada

7

34

10

51

144

605

10

759

Total
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MORTES A ESCLARECER - 2016
Faixa etária

Feminino

Masculino

Não identificado

Total

0 a 11 anos

6

9

0

15

12 a 17 anos

3

14

0

17

18 a 24 anos

9

47

0

56

25 a 29 anos

9

38

0

47

30 a 34 anos

9

47

0

56

35 a 64 anos

44

329

0

373

Acima de 65 anos

32

112

0

144

Não identificada

7

42

8

57

119

638

8

765

Total

MORTES A ESCLARECER - 2017
Faixa etária

Feminino

Masculino

Não identificado

Total

0 a 11 anos

9

8

0

17

12 a 17 anos

2

12

0

14

18 a 24 anos

5

41

0

46

25 a 29 anos

8

36

0

44

30 a 34 anos

5

51

0

56

35 a 64 anos

44

306

0

350

Acima de 65 anos

42

106

0

148

Não identificada

11

80

3

94

126

640

3

769

Total
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MORTES A ESCLARECER - 2018
Faixa etária

Feminino

Masculino

Não identificado

Total

0 a 11 anos

18

19

0

37

12 a 17 anos

4

10

0

14

18 a 24 anos

9

65

0

74

25 a 29 anos

6

40

0

46

30 a 34 anos

4

40

0

44

35 a 64 anos

65

377

0

442

Acima de 65 anos

50

111

0

161

9

82

12

103

165

744

12

921

Não identificada

Total

MORTES A ESCLARECER - 2019
Faixa etária

Feminino

Masculino

Não identificado

Total

0 a 11 anos

8

14

1

23

12 a 17 anos

3

7

0

10

18 a 24 anos

4

21

0

25

25 a 29 anos

2

14

0

16

30 a 34 anos

7

29

1

37

35 a 64 anos

34

272

1

307

Acima de 65 anos

43

96

0

139

Não identificada

14

105

9

128

115

558

12

685

Total

88
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MORTES A ESCLARECER - FAIXA ETÁRIA DE 12 A 17 ANOS
Ano

Feminino

Masculino

Não identificado

Total

2014

5

10

0

15

2015

4

16

0

20

2016

3

14

0

17

2017

2

12

0

14

2018

4

10

0

14

2019

3

7

0

10

MORTES A ESCLARECER - GÊNERO
Ano

Feminino

Masculino

Não identificado

Total

2014

132

491

4

627

2015

144

605

10

759

2016

119

638

8

765

2017

126

640

3

769

2018

165

744

12

921

2019

115

558

12

685

MORTES A ESCLARECER - FAIXA ETÁRIA E GÊNERO NÃO IDENTIFICADOS
Idade

Idade e sexo

2014

34

4

2015

41

10

2016

49

8

2017

91

3

2018

91

12

2019

119

12

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará - Gerência de Estatística e Geoprocessamento
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FALTAM DADOS SOBRE
ELUCIDAÇÃO DE CRIMES

Impunidade como alvo. Assim intitulada, a meta de
número 2 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança

No Brasil, o percentual de esclarecimento dos

Pública estabelecia a conclusão de todos os inquéritos

homicídios dolosos, quando há intenção de matar, já é

e procedimentos que investigavam homicídios dolosos,

baixíssimo, não supera 6% dos casos, de acordo com

consumados ou tentados, instaurados até 31 de dezem-

estimativa oficial da Estratégia Nacional de Justiça e

bro de 2007. Mesmo com a atenção especial dispensada

Segurança Pública , criada em 2010. A dedução é que o

pelos operadores do sistema de segurança pública e

índice de condenação e cumprimento de pena seja ainda

justiça sobre os casos que estavam sendo monitorados

menor. A falta de resolubilidade pela polícia, com a iden-

e foram finalizados entre março de 2010 e abril de 2012,

tificação do autor e a definição sobre as circunstâncias

apenas 19% dos inquéritos resultaram em denúncias

do crime durante a investigação, impede a abertura de

por parte dos ministérios públicos estaduais.

3

Nos últimos 20 anos, a estimativa mais referen-

ação penal e, portanto, o julgamento dos casos.
Em 2012, o Conselho Nacional do Ministério Público ,

ciada sobre resolubilidade de homicídios no Brasil foi

após o trabalho de monitoramento de uma das metas

apresentada pelo sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz.

da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública,

O coordenador do Mapa da Violência, uma série de

apontou que “os baixos índices de apuração dos crimes

publicações realizada desde 1998, essencial para a

de homicídio no Brasil acarretam um número extrema-

compreensão das questões que envolvem segurança

mente reduzido de denúncias oferecidas pelo Ministério

pública no país, calculava que o índice de assassinatos

Público, um percentual ainda menor de condenações e,

com autoria conhecida e agressor preso não passava de

consequentemente, um elevadíssimo grau de impunidade

8%, percentual também citado pelo Conselho Nacional

para este tipo de crime”, como registra o Ministério

do Ministério Público, como consta no caderno temá-

da Justiça no caderno temático de referência sobre

tico de referência sobre investigação criminal, do

investigação criminal, publicado em 2014.

Ministério da Justiça.

4

DAVI PINHEIRO

Sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, coordenador do Mapa da Violência, faz estimativa mais referenciada sobre crimes de
homicídio esclarecidos no Brasil: apenas 8%
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Mas, a partir da análise sobre as informações de cada

ELUCIDAÇÃO DE HOMICÍDIOS

estado, o pesquisador estima para os anos mais recentes
um percentual de solução de crimes de homicídio ainda
menor, entre 4% e 5%. A redução no índice de elucidação dos casos já era prevista por ele no início desta
década, ao explicar que ela se daria em consequência
da interiorização dos crimes contra a vida, haja vista

Brasil

6%

Estados Unidos

59%

Chile

75%

Austrália

75%

França

80%

Reino Unido

90%

Noruega

97%

que os municípios de pequeno porte dispõem de pouca
estrutura de investigação.
Sucateamento das delegacias, carência de infraestrutura da perícia técnica para obtenção de provas, déficit
do número de investigadores e peritos, burocracia e falta
de integração entre delegados, promotores e juízes no
andamento dos inquéritos e processos são problemas
que se repetem Brasil afora, inviabilizando a produção
de informação qualificada sobre homicídios, autoria dos
crimes e responsabilização dos agressores. “O Brasil não
tem uma estrutura de segurança pública formada. Não há

Fonte: Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública
FBI - Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos
Unodc - Escritório da Organização das Nações Unidas para Drogas e Crime

um sistema nacional integrado para o tema”, reclamava,
em 2011, o coordenador do Mapa da Violência.

sobretudo a ausência de sistemas de armazenamento de

Mesmo calculados com base científica, os percentuais

dados integrados com as polícias e o sistema de justiça,

de resolubilidade são projeções, pois os dados sobre

de modo que seria necessária uma análise processual

segurança pública e justiça no país ainda carecem de

de cada denúncia de homicídio para responder as ques-

um sistema integrado entre as diferentes fontes. As

tões formuladas pelo Instituto Sou da Paz6. Entre as

fragilidades estão expostas em um estudo, publicado pelo

explicações: os dados encontram-se dispersos dentro

Instituto Sou da Paz5, que aborda, entre outras questões,

do próprio Ministério Público; o sistema não armazena

os índices de resolução de crimes letais intencionais.

todas as informações solicitadas; ou o sistema não desa-

O relatório da pesquisa “Onde mora a impunidade?”

grega os dados.

também apresenta a proposta de um Indicador Nacional

O atual procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel

de Esclarecimento de Homicídios, que permita mensurar

Pinheiro, assumiu o cargo em janeiro de 2020, depois

de forma confiável o desempenho das investigações

dos levantamentos realizados pelo Instituto Sou da Paz,

criminais em cada estado.

mas em 2018, como promotor, ele havia apontado uma

Os pesquisadores questionaram as 27 unidades da

precariedade de acesso do Ministério Público estadual

federação em 2018 e 2019 a respeito dos números, mas

a bases de dados que possibilitassem ganho nas inves-

apenas seis responderam no primeiro levantamento –

tigações. A constatação foi apresentada à Comissão do

Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro,

Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial

Rondônia e São Paulo – e 12 apresentaram os dados no

e Segurança Pública, do Conselho Nacional do Ministério

levantamento seguinte – Acre, Amapá, Espírito Santo,

Público, durante visita ao Ceará.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí,

“No Brasil, a redução da violência letal demanda,

Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do

além de políticas efetivas de prevenção e repressão, o

Sul. O Ceará é uma das unidades federativas que não

fortalecimento da investigação de homicídios – tanto para

enviaram as informações nos dois levantamentos reali-

retirar criminosos perigosos de circulação, como para

zados pela organização.

dissuadir novos crimes e mortes pelas mãos de justicei-

Os estados que não responderam relataram diversas

ros. Apesar de investimentos pontuais em algumas capi-

dificuldades técnicas impeditivas ao envio de dados sobre

tais para criar delegacias especializadas sobre homicídio

denúncias criminais de homicídios dolosos consumados,

e melhorar os órgãos de perícia, pesquisas apontam um
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fraco desempenho das polícias brasileiras no esclarecimento dos casos. Em alguns estados o Ministério Público
denuncia menos de 15% das mortes violentas, dadas as
fragilidades das provas, o déficit de estrutura pericial e a
demora excessiva na condução dos inquéritos policiais,
entre outros fatores”, observa o Instituto Sou da Paz.
Qual proporção das investigações de homicídio nas
unidades federativas gera uma ação penal? O Instituto
Sou da Paz, ao defender a criação do Indicador Nacional
de Esclarecimento de Homicídios, argumenta que ele,
além de responder essa pergunta, vai permitir a pactua-

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

Nos casos de homicídio, a Polícia Civil
deve proceder ao registro do Boletim
de Ocorrência, independentemente
da iniciativa da família da vítima,
e abrir inquérito para investigar as
circunstâncias da morte e descobrir
provas ou testemunhas que revelem a
autoria do crime. Esclarecido o caso, o
delegado deve indiciar o autor, enviando
relatório ao Ministério Público.

ção de metas, a consolidação de boas práticas voltadas
a investigação e persecução penal, o dimensionamento

aparecer o corpo, vai ter de abrir o inquérito. Muitas

dos avanços conquistados pelos estados e o fomento à

vezes, o corpo aparece, mas a causa da morte não é

troca de experiências exitosas entre policiais, peritos e

esclarecida. Então, (oficialmente) o caso nunca vira um

promotores. “O resultado será o planejamento estratégico

homicídio, porque não houve investigação ou porque

conjunto dos órgãos que compõem o sistema de segurança

a investigação demorou muito e a base de dados não

e justiça e uma resposta estatal eficaz para os milhares de

retroagiu”, observa o economista Daniel Cerqueira, coor-

familiares e amigos das vítimas de homicídio no Brasil”.

denador do Atlas da Violência, publicação organizada

Desde 2018, todas as unidades da federação estão

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e

obrigadas a informar ao banco de dados do Ministério da

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Justiça os índices de esclarecimento de crimes. A Lei nº

O pesquisador chama a atenção para a falta de

13.604, de 9 de janeiro de 2018, alterou a Lei nº 12.681,

qualidade das informações produzidas pelas diferentes

de 4 de julho de 2012, que instituiu o Sistema Nacional

instâncias que trabalham com a apuração de dados

de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre

sobre homicídios. “Eu não tenho dúvida de que falta

Drogas (Sinesp)7, tornando obrigatória a publicação da

comprometimento do poder público em produzir dados

taxa de elucidação de crimes de forma padronizada e

com maior precisão. Quando se classifica corretamente,

categorizada. O autor do Projeto de Lei Complementar

o problema aparece maior do que é divulgado. Então, não

que promoveu a alteração, deputado Pedro Paulo (PMDB-

há incentivos políticos. Não estou dizendo, com isso, que

RJ), argumentava que a taxa de elucidação de crimes é,

há uma ação pensada de fraudar os dados, mas não há

talvez, o único indicador da eficiência da polícia.

incentivo para qualificar as informações. Há uma falta

Nos casos de homicídio, a Polícia Civil deve proceder

de compromisso. Uma informação qualificada é a arma

ao registro do Boletim de Ocorrência, independente-

mais potente, com inteligência, para evitar novas mortes.

mente da iniciativa da família da vítima, e abrir inquérito

Não existe esse compromisso, nem dos estados nem do

para investigar as circunstâncias da morte e descobrir

Ministério Público”.

provas ou testemunhas que revelem a autoria do crime.

O coordenador do Atlas da Violência identifica proble-

Esclarecido o caso, o delegado deve indiciar o autor do

mas em todas as instâncias e de forma heterogênea

delito, enviando o relatório do inquérito ao Ministério

entre as unidades da federação. “Primeiro, a falta de

Público. Cabe ao promotor de Justiça encaminhar o caso

integração de dados entre essas agências é fundamen-

ao Judiciário, se considerar que o inquérito policial apre-

tal, explica muito a qualidade ruim que vai ter na ponta,

senta elementos para embasar a abertura de ação penal.

embora não explique tudo. Uma parte do problema tem

Ao mesmo tempo do trabalho policial para elucidar

a ver com a produção da informação na ponta. A polícia

o crime, é realizado o trabalho pericial, não só para

tem de estar treinada para, no caso dos homicídios, por

esclarecer a causa do óbito, mas também para forne-

exemplo, guardar o local do crime. Em muitos estados,

cer elementos que contribuam com a investigação do

quando acontece uma morte, o primeiro a entrar no local

delito e o julgamento do réu. “No caso de homicídio, se

do crime e esculhambar o local do crime é a própria
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Polícia Militar. As pessoas entram e saem, e quando toda
aquela cena foi mexida, as chances de o perito fazer o seu
trabalho corretamente já diminuíram acentuadamente”.
O Atlas da Violência 2019 lista uma série de problemas

MORTES VIOLENTAS:
FALHAS OBSERVADAS
NA PRODUÇÃO DE DADOS

na produção de dados sobre mortes violentas no Brasil:

O Atlas da Violência 2019 lista uma série de

formulários oficiais mal preenchidos por falta de informa-

problemas na produção de dados sobre mortes

ção ou por despreparo e descaso de alguns funcionários;

violentas no Brasil:

más condições de trabalho e falta de recursos nos serviços

Formulários oficiais mal preenchidos por

de medicina legal; relatos de não encaminhamento de

falta de informação ou por despreparo e

informações importantes da Polícia Civil para as unidades

descaso de alguns funcionários;

de medicina legal; não preenchimento da causa básica na

Más condições de trabalho e falta de recursos

Declaração de Óbito pelos médicos-legistas, por enten-

nos serviços de medicina legal;

derem que são necessárias devidas investigações, pois

Relatos de não encaminhamento de

a Declaração de Óbito pode vir a ser usada como prova

informações importantes da Polícia Civil para

legal; falta de percepção nas delegacias da importância

as unidades de medicina legal;

da qualidade da informação; e falta de institucionalização

Não preenchimento da causa básica na

dos trabalhos de crítica dos dados realizados por iniciativa

Declaração de Óbito pelos médicos-legistas,

das equipes das secretarias de saúde.

por entenderem que são necessárias devidas

O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

investigações, pois a Declaração de Óbito pode

Adolescência submeteu a lista de problemas elencados

vir a ser usada como prova legal;

a profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de

Falta de percepção nas delegacias da

Fortaleza e da Secretaria da Saúde do Estado, encar-

importância da qualidade da informação;

regados da “alimentação” do Sistema de Informação

Falta de institucionalização dos trabalhos de

sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, e eles

crítica dos dados realizados por iniciativa das

concordaram com o diagnóstico apresentado no Atlas da

equipes das secretarias de saúde.

Violência, sem ressalvas. A mesma lista foi encaminhada
à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do
Ceará para que fossem indicados quais os problemas

uma pessoa”, explica o médico-legista Renato Evando

mais recorrentes nas esferas policial e pericial. Após

Moreira Filho, que é professor do Departamento de

diversas tentativas, não houve resposta.

Patologia e Medicina Legal, da Faculdade de Medicina,

“O aumento dos registros de mortes por intenção

da Universidade Federal do Ceará, e atuou como coor-

indeterminada é em si um dos principais indicadores da

denador de Medicina Legal da Perícia Forense do Ceará,

deterioração e esgarçamento do sistema médico legal,

entre 2015 e 2018.

na medida em que reflete a incapacidade do Estado de

Por mais esforços que sejam feitos, inclusive com

aferir o motivo que levou ao óbito do cidadão. De fato,

a utilização de equipamentos sofisticados, algumas

em qualquer país relativamente desenvolvido, poderia

mortes ficam sem esclarecimento. “Isso acontece em

ser esperado que as mortes assim classificadas fossem

qualquer serviço do mundo, não é só no Ceará e não só

residuais”, aponta Daniel Cerqueira. De acordo com o

no Brasil”, complementa Renato Evando, que também

Atlas da Violência 2019, em todo o Brasil tem aumentado

é presidente da Associação Brasileira de Medicina

o número de mortes violentas sem causa determinada,

Legal e Perícias Médicas - Regional Ceará. Mesmo

equivalentes ao que na área da segurança são tratadas

considerando essas variáveis, a questão permanece:

como mortes a esclarecer.

por que o Estado não consegue dar respostas sobre

Há casos que exigem exames complementares para

a causa de tantos óbitos, se o governo estadual tem

conclusão acerca da motivação do óbito. “Nem sempre

anunciado ao longo dos últimos dez anos que a capa-

é tão evidente, num primeiro momento, quando de

cidade operacional e tecnológica do serviço de perícia

uma necropsia, a causa que, de fato, levou à morte de

e medicina legal só melhorou?

93

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

ENTRE ATRASOS E AVANÇOS
O Programa Tempo de Justiça8, uma iniciativa que
surgiu no âmbito do Ministério Público do Ceará em
2016 e foi absorvida pelo Governo do Estado em 2017,
busca julgar os casos de homicídio em até 400 dias, a
contar da data do crime. A cobertura do programa, no
entanto, ainda é limitada à capital Fortaleza, por onde
começou, e aos municípios de Sobral, onde foi implantado em 2018, e do Crato, de Barbalha e de Juazeiro do
Norte, a partir de 2019.
Apesar da demora para ampliação da cobertura,
o Programa Tempo de Justiça tem se revelado uma
experiência exitosa. O programa conferiu ao Ministério
Público do Ceará em 2018 o primeiro lugar na categoria
“Redução da Criminalidade” do Prêmio CNMP, uma
iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público
que busca reconhecer práticas bem-sucedidas.
Um dos principais motivos do bom desempenho é
a integração entre diferentes instâncias. O programa
envolve uma parceria entre Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública e Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social e, com apoio técnico da Vice-Governadoria
do Estado, soma-se às ações do Pacto por um Ceará
Pacífico. À vice-governadora Izolda Cela é creditado
o esforço para que o Governo do Estado absorvesse
a experiência e articulasse a participação de outros
órgãos e poderes.
É certo que o Programa Tempo de Justiça tem
garantido uma celeridade no julgamento dos crimes
de homicídio. De acordo com os dados divulgados pelo
Tribunal de Justiça, o tempo médio de finalização das
ações penais incluídas no programa passou de 707 para
394 dias, uma redução de 44,2%, no período de 2015,
quando ainda não havia essa iniciativa, a 2017.
Em 2015, das 293 ações penais pelo crime de homicídio tramitando nas cinco varas do júri de Fortaleza,
apenas 14 foram julgadas em até 400 dias, o que
corresponde a ínfimos 4,7%. Já em 2018, das 248
ações acompanhadas na capital, 66 foram concluídas
no prazo estabelecido como meta do programa, representando 26,61%.
O Programa Tempo de Justiça monitora eletronicamente os casos de homicídio com autoria esclarecida,
diagnosticando em cada fase do processo – inquérito,
denúncia, instrução e julgamento – possíveis entraves
para responsabilização do autor. Um dos problemas para
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que se efetive a justiça é identificar o responsável pelo
crime, o que exige eficiência na investigação, atribuição
da Polícia Civil e do Ministério Público.
A situação se agrava quando a causa da morte não
é esclarecida, uma competência do serviço de perícia e
medicina legal, que, no Ceará, é realizado pela Perícia
Forense, órgão vinculado à Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social. Sem os elementos para determinar que o óbito foi causado por agressão de outra
pessoa, torna-se praticamente inviável identificar um
autor e, consequentemente, dar início a uma ação penal
que leve o caso a julgamento.
O procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel
Pinheiro, é o idealizador do Programa Tempo de Justiça.
Em 2018, quando ainda não havia assumido o cargo de
procurador-geral, ele atribuiu a dificuldade de investigação dos homicídios a problemas no serviço de perícia e
medicina legal cearense, conforme consta no relatório
da visita realizada pela Comissão do Sistema Prisional,
Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública,
do Conselho Nacional do Ministério Público.
“O promotor de Justiça Manuel Pinheiro citou que
uma das dificuldades do Estado para a persecução dos
crimes violentos letais intencionais dá-se pela ausência
de uma perícia balística e afeta a área de medicina legal
qualificada e apta a atender o alto número de homicídios
do Estado”, cita o relatório da visita feita ao Ministério
Público do Ceará e ao sistema penitenciário local.
O documento acrescenta que o então promotor, atual
comandante da Procuradoria-Geral de Justiça, considerava
as deficiências na Perícia Forense do Ceará ainda mais
sérias para os municípios do interior. “Segundo o promotor,
a ausência de uma perícia adequada tem o condão de identificar corretamente a materialidade e a autoria delitiva e,
por conseguinte, de obter a efetiva penal, sendo a situação
no interior do Estado mais grave, conquanto, atualmente, os
exames periciais são centralizados, sobretudo, na capital”.
Embora o relatório do Conselho Nacional do Ministério
Público reproduza textualmente as afirmações do então
promotor de Justiça, reportando-se à “ausência” de perícia
balística no Ceará em 2018, a Perícia Forense conta com
um Núcleo de Balística Forense compondo a estrutura
da Coordenadoria de Perícia Criminal. No mesmo ano,
inclusive, o Governo do Estado divulgava que o laboratório ali existente reunia equipamentos modernos, de
última geração.
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Para enfrentar a criminalidade e a violência, o governo
estadual tem dado prioridade ao policiamento ostensivo,

Os números do Programa Tempo de Justiça revelam

em comparação com os investimentos em investigação,

que a autoria dos crimes de homicídio foi esclarecida

como aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública

em apenas 26% dos inquéritos policiais instaurados que

2019, publicação organizada pelo Fórum Brasileiro de

chegaram à Justiça em 2017. O percentual aumenta para

Segurança Pública: “O Ceará aumentou, nos últimos três

37% quando analisados os dados de 2019 até o dia 17 de

anos, de forma exponencial o efetivo da Polícia Militar e

setembro. “Em relação a outros estados, é um dado bem

de forma mais tímida o número de policiais civis”.

significativo e muito positivo”, compara a promotora Alice

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, 6.121 poli-

Iracema Aragão, primeira promotora a assumir uma Vara

ciais militares foram convocados desde 2015, primeiro ano

do Júri em Fortaleza.

do governo Camilo Santana. A convocação fez o número

Com uma experiência de 24 anos atuando no Tribunal

de profissionais da ativa aumentar de 17,5 mil para 21,4

do Júri, entre o interior e a capital, a representante do

mil policiais militares, o que representa um incremento de

Ministério Público no Programa Tempo de Justiça avalia

22,61%. De acordo com o órgão, cerca de 10 mil aprovados

que a qualidade das investigações conduzidas pela polícia

em concurso foram convocados até 2018, incluindo agentes

cearense aumentou consideravelmente ao longo desse

penitenciários, bombeiros militares e policiais civis.

período. “A qualidade dos inquéritos tem melhorado a

A proporção de policiais militares no Ceará é de um

passos largos. Com essa qualidade e o Tempo de Justiça,

agente para 473 habitantes, uma diferença bem grande

nós temos condições de fazer uma instrução processual

em relação à média de policiais civis. Em 2014, ano em

mais rápida”, observa.

que foi realizado o último concurso para a Polícia Civil,

A promotora destaca a criação da Divisão de Homicídios,

quando foram disponibilizadas 763 vagas para delegados,

em 2010, transformada em Departamento de Homicídios

escrivães e inspetores, a proporção era de um policial para

e Proteção à Pessoa, em 2018, como uma medida signi-

3.408 moradores.

ficativa frente à violência letal, sobretudo em Fortaleza e

Com apenas 2.576 agentes, a Polícia Civil do Ceará tinha

na área metropolitana da capital, mas pontua aspectos

o menor efetivo proporcional ao número de habitantes

positivos para além dessa novidade. “Eu tenho percebido

no Brasil. A defasagem era seis vezes maior do que em

uma elevação na qualidade dos inquéritos, nas investiga-

Roraima, estado com a melhor distribuição, onde a propor-

ções, nas perícias. O presidente do inquérito policial tem

ção era de um policial civil para 568 habitantes. A média

demonstrado mais competência, mais expertise, até nas

nacional era de um policial civil para 1.709 cidadãos. Os

perguntas que são formuladas aos investigados”.

dados foram divulgados em 2015 pelo Instituto Brasileiro

Mesmo enaltecendo o desempenho dos delegados e

de Geografia e Estatística (IBGE).

demais policiais civis, a representante do Ministério Público

O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

no Programa Tempo de Justiça reconhece que é preciso

Adolescência procurou o Governo do Ceará e o Sindicato

aumentar o número de investigadores. E ao destacar a

dos Policiais Civis para atualizar os dados sobre o número

atuação dos diferentes agentes do sistema de segurança

de agentes de segurança, mas não obteve informações.

pública e justiça, ela faz questão de nomear cada uma
das categorias: “policiais, peritos, defensores públicos,
promotores e juízes”.
A promotora considera que o material enviado
pela Perícia Forense ao Ministério Público é de “excelente” qualidade, mas aponta a necessidade de também
aumentar o número de peritos, para que haja um fortalecimento maior da prova técnica e mais agilidade na
entrega dos laudos. “Há um aumento da demanda, mas
eles ainda são deficientes nas respostas, especialmente
em relação ao tempo de conclusão da perícia”.
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Para enfrentar a criminalidade e a
violência, o governo estadual tem dado
prioridade ao policiamento ostensivo,
em comparação com os investimentos
em investigação, como aponta o Anuário
Brasileiro de Segurança Pública 2019:
“O Ceará aumentou, nos últimos três
anos, de forma exponencial o efetivo
da Polícia Militar".
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RESPONSABILIZAÇÃO
EM 2,8% DOS CASOS

“A sensação de injustiça destacada pelas famílias na
pesquisa é resultado da massiva ausência de resposta

O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

estatal, o que compreende proteção e assistência aos

Adolescência identificou, entre familiares de meninos e

familiares da vítima, investigação policial dos crimes

meninas assassinados, a sensação de injustiça e descrédito

e responsabilização judicial dos envolvidos. Essa reali-

nas instituições encarregadas de promover a responsabili-

dade afronta, sobretudo, o princípio constitucional da

zação dos agressores. Em 2016, o colegiado da Assembleia

prioridade absoluta na garantia dos direitos de crianças

Legislativa realizou a pesquisa “Trajetórias interrompidas”,

e adolescentes. É importante estabelecer procedimen-

ouvindo as famílias de adolescentes mortos em 2015 em

tos detalhados e contínuos de investigação, elucidação

Fortaleza e em outras seis cidades do Ceará.

e julgamento desses crimes”, indica o comitê.

Em Eusébio, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral,

Para assegurar a responsabilização pelos crimes

nenhuma pessoa havia sido presa pela morte dos

de homicídio e reduzir a sensação de injustiça, o

adolescentes, segundo os familiares. O maior percen-

comitê recomenda ações pela Secretaria da Segurança

tual de responsabilização pelos crimes foi em Horizonte,

Pública e Defesa Social e pelo Tribunal de Justiça do

mas ainda baixo: 22%. Em Fortaleza, esse índice foi de

Estado. Entre as recomendações, o fortalecimento da

11%, e em Caucaia, não passou de 8%.

capacidade técnico-científica da Perícia Forense do

Em levantamento realizado na Comarca de

Estado na elucidação dos homicídios e a criação de

Fortaleza, também em 2016, o Comitê Cearense pela

protocolo e sistema unificado de registro de crimes,

Prevenção de Homicídios na Adolescência analisou

que integre as áreas de segurança pública e o sistema

1.524 processos de homicídios de adolescentes dos

de justiça, garantindo precisão das informações das

cinco anos anteriores protocolados no sistema de

vítimas e de seus familiares – nome da vítima, nome

justiça. Até o fim de 2016, houve responsabilização dos

da mãe, nome do pai, data de nascimento, endereço

agressores em apenas 2,8% dos casos.

completo e cor.

À Secretaria da Segurança Pública e Defesa

Ao Tribunal de Justiça: garantir normas e

Social: estabelecer protocolo e sistema

procedimentos que assegurem o acompanhamento

unificado de registro das ocorrências do crime,

prioritário dos processos jurídicos dos homicídios,

que integre segurança pública e sistema de

cujas vítimas são crianças ou adolescentes;

justiça, garantindo precisão das informações

Ao Governo do Estado: criar um comitê territorial

das vítimas e de seus familiares (nome da vítima,

institucional para prevenção de homicídios na

nome da mãe, nome do pai, data de nascimento,

adolescência em cada uma das áreas integradas de

endereço completo, cor);

segurança do Estado;

À Secretaria da Segurança Pública e

À Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado

Defesa Social: dar prioridade à investigação

e ao Unicef: manutenção do Comitê Cearense

de maneira qualificada dos homicídios contra

pela Prevenção de Homicídios na Adolescência,

crianças e adolescentes;

com a função de monitorar as recomendações do

Ao Governo do Estado: fortalecer

presente documento e sistematizar as informações

a capacidade técnico-científica da

sobre homicídios na adolescência, produzidas

Perícia Forense do Estado na elucidação

pelos comitês territoriais a serem estabelecidos

dos homicídios;

pelo Governo do Estado.

97

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

NOTAS
A publicação “Cenário da violência e da criminalidade no Brasil e no
Ceará” foi lançada em 2017 pelo Governo do Estado. O documento,
dividido em três seções, apresenta o diagnóstico das mortes por
agressão, segundo os dados da Saúde; o diagnóstico da criminalidade
violenta, a partir dos registros oficiais da Segurança Pública; e a
análise dos indicadores socioeconômicos e de vulnerabilidade social
no estado.

1

Em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é responsável pela
publicação anual do Atlas da Violência, documento fundamental para
auxiliar agentes públicos, pesquisadores, integrantes de movimentos
sociais e demais interessados na prevenção da criminalidade e da
violência.

2

A Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp)
tem o objetivo de promover a articulação dos órgãos responsáveis
pela segurança pública, reunir e coordenar as ações de combate à
violência e traçar políticas nacionais na área. Lançada em fevereiro
de 2010, a iniciativa é resultado de parceria entre os Conselhos
Nacionais do Ministério Público (CNMP) e de Justiça (CNJ) e o
Ministério da Justiça.

3

penas e mandados de prisão. A taxa de elucidação dos crimes,
entretanto, não estava na lista até a aprovação da Lei nº 13.604, de
9 de janeiro de 2018, que tornou obrigatória a publicação da taxa de
elucidação de crimes de forma padronizada.
O Programa Tempo de Justiça foi instituído por Protocolo
Interinstitucional, assinado em 11 de novembro de 2016, com
participação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social, além da Vice-Governadoria, responsável pelo desenvolvimento
de uma ferramenta tecnológica que permite monitorar o tempo
de tramitação de processos em cada fase. Com esse mecanismo,
é possível analisar as informações sobre as movimentações dos
inquéritos, a partir da base de dados da Polícia Civil, assim como
acerca dos processos em tramitação nas Varas do Júri de Fortaleza, a
partir da base de dados do Poder Judiciário, o Sistema de Automação
da Justiça.

8

O Conselhos Nacional do Ministério Público, após acompanhar o
trabalho envolvendo a Meta 2 da Estratégia Nacional de Justiça e
Segurança Pública, apontou que, dos 43.123 inquéritos monitorados
e finalizados entre março de 2010 e abril de 2012, apenas 8.287 (19%
do total) resultaram em denúncias por parte dos ministérios públicos
estaduais. Exatos 33.688 (78%) foram arquivados por impossibilidade
de se chegar ao(s) autor(es), principalmente em função do longo
tempo decorrido entre o fato criminoso e o trabalho de revisão dos
inquéritos, enquanto outros 1.148 (3%) foram reclassificados com
outras tipificações criminais, após análise mais detalhada.

4

O Instituto Sou da Paz é uma organização não governamental, com
sede em São Paulo, que vem trabalhando desde 1997 na perspectiva
de mobilizar pessoas e instituições para superar os desafios que
impedem o Brasil de ter uma segurança pública democrática,
eficiente e pautada pelos direitos humanos. O instituto também tem
disponibilizado aos governos e outras organizações metodologias
para auxiliar a implementação de políticas públicas de segurança que
reduzam a violência.

5

6
“Onde mora a impunidade?” é uma pesquisa realizada pelo Instituto
Sou da Paz, que tem solicitado ao Ministério Público de cada unidade
da federação os seguintes dados em relação a denúncias criminais
referentes a homicídios dolosos consumados (número do processo;
data da denúncia; data do registro policial; data do fato; município
onde ocorreu o fato; número do inquérito policial).
O Ministério Público do Ceará declarou a impossibilidade de atender
à solicitação em função das limitações do sistema “Arquimedes” e da
falta de integração entre os sistemas do Ministério Público e do Poder
Judiciário. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Ceará recomendou
que a solicitação fosse feita à Ouvidoria-Geral do Estado.

7
O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais
e sobre Drogas (Sinesp) é uma das ferramentas usadas para a
coleta de dados sobre segurança pública, gerando informações
para a condução de políticas nessa área. Atualmente, as unidades
federativas devem enviar ao sistema vários tipos de dados,
como ocorrências criminais; registro de armas de fogo; pessoas
desaparecidas; execução penal e sistema prisional; condenações,
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Discrepância nos dados
sobre óbitos violentos:
confiabilidade em xeque
A diferença entre o número de mortes a esclarecer, contabilizadas pela Secretaria da
Segurança Pública do Ceará, e a quantidade de mortes violentas por causa indeterminada
no estado, computadas pelo Ministério da Saúde, chega a 276 casos, em apenas um ano.

“MORTES A ESCLARECER”, no âmbito da segurança

Já no Atlas da Violência 2019, que apresenta números

pública, e “mortes violentas por causa indeterminada”,

até 2017, o Ceará ocupa, entre as 27 unidades da federa-

na área da saúde, são denominações diferentes que

ção, a sexta posição na relação de mortes violentas por

tratam de eventos semelhantes. “Em tese, esses dois

causa indeterminada.

objetos deveriam falar a mesma coisa, mas muitas vezes

O Atlas da Violência destaca que a principal referência

divergem”, observa o economista Daniel Cerqueira,

para o diagnóstico da violência no Brasil, desde 1979, são

coordenador do Atlas da Violência, publicação que

os dados de homicídios calculados a partir do Sistema de

toma como base de dados o Sistema de Informação

Informação sobre Mortalidade. A publicação aponta que

sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

os números de 2017, último ano analisado, trazem preo-

Analisando a versão mais recente do Atlas da Violência,
lançada em 2019, o Ceará aparece com 493 mortes

cupação ao revelar um aumento de mortes violentas por
causa indeterminada.

violentas por causa indeterminada em 2017. No entanto,

A disparidade nos dados entre os estados e mesmo

o relatório da Secretaria da Segurança Pública e Defesa

entre os órgãos de cada unidade federativa é atribuída

Social sobre mortes a esclarecer, encaminhado ao Comitê

a problemas na apuração das informações e na integra-

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência,

ção dos vários agentes envolvidos. “Não sabemos se os

contabiliza para o mesmo ano 769 óbitos nessa categoria.

dados conferem, porque não há transparência nem audi-

Uma diferença gritante: 276 casos.

toria desses dados. Melhorar a qualidade das informações

Seja qual for a fonte de informação – segurança

criminais no Brasil é fundamental não só para minimizar

pública ou saúde – ou a nomenclatura utilizada – mortes

o problema, mas do ponto de vista de garantir o Estado

a esclarecer ou mortes violentas por causa indeterminada

Democrático de Direito”, argumenta Daniel Cerqueira.

–, os números expõem a incapacidade do poder público

O pesquisador considera que há pouca transparên-

em atestar o que pôs fim à vida de tantas pessoas e em

cia, inclusive, sobre as metodologias aplicadas pelas

oferecer dados menos discrepantes, mais fidedignos. O

unidades da federação na contabilização de homicí-

Atlas da Violência 2019 alerta para o aumento de mortes

dios, o que dificulta a explicação sobre divergências tão

sem causa definida, mesmo registrando uma quantidade

grandes entre os dados dos órgãos de segurança e as

de mortes violentas por causa indeterminada inferior ao

informações dos órgãos de saúde. “Nós sabemos muito

número de mortes a esclarecer.

pouco disso, o que acontece. A capacidade de produzir

O Ceará ocupa o quarto lugar em número de mortes a

dados com qualidade nos estados varia muito”.

esclarecer, entre as 24 unidades federativas que prestaram

Há diferenças de metodologia entre os órgãos de

essa informação ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública

segurança dos estados, mas também internamente,

para a publicação do Anuário Brasileiro de Segurança

entre os órgãos de segurança e os serviços de saúde

Pública 2019, que reúne dados mais atualizados, até 2018.

de cada unidade federativa. O Comitê Cearense pela
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Prevenção de Homicídios na Adolescência procurou

O processo de classificação pelos órgãos de saúde

a Secretaria da Segurança Pública para saber exata-

parece mais criterioso. Quando uma pessoa é vítima

mente qual a metodologia utilizada pelo Governo do

de violência letal, mas o médico-legista, mesmo depois

Ceará para compor as estatísticas de violência letal,

do exame cadavérico, não consegue esclarecer a

mas não obteve respostas.

causa primária da morte, a Declaração de Óbito segue

A alternativa foi consultar publicações e relatórios

para a secretaria de saúde, onde outros profissionais

divulgados pelo próprio Governo do Estado. Entre os

devem tentar obter mais informações para definir a

informes, disponibilizados ao público em meio digital

causa mortis.

na rede mundial de computadores, a Secretaria da

“A secretaria da saúde fica buscando novas informa-

Segurança Pública explica que combina diferentes

ções até tentar minimizar o número de mortes violen-

fontes de informação. “A principal é o Sistema de

tas indeterminadas. Há todo um processo de feedback

Informações Policiais (SIP/SIP3W), que engloba os

que se tenta fazer, até o dado chegar ao Ministério

procedimentos usuais utilizados pela Polícia Civil, tais

da Saúde. E ainda, quando o número de mortes por

como Boletim de Ocorrência, Termo Circunstanciado

causas indeterminadas é muito alto, o Ministério da

de Ocorrência e Inquérito Policial”.

Saúde devolve o dado para tentar saber mais. É um

Em se tratando de crimes violentos letais inten-

trabalho intenso, tanto que dura dois anos. Só em 2019

cionais, que abarcam homicídios, latrocínios e

saíram os dados de 2017”, observa o coordenador do

lesões corporais seguidas de morte, a Secretaria da

Atlas da Violência.

Segurança Pública recorre também a outros docu-

Na esfera da segurança pública, o processo de

mentos. Segundo o órgão, as fontes secundárias de

apuração não é o mesmo. Se uma pessoa for encon-

dados incluem os relatórios diários encaminhados

trada morta em via pública, e sem informações

pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI) e pela

adicionais a priori sobre aquele caso, por exemplo, a

Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança

demora em busca de esclarecimento, em vez de quali-

(Ciops) e os relatórios de exames cadavéricos da

ficar a informação, pode fazer com que o dado regis-

Perícia Forense (Pefoce).

trado como “morte a esclarecer” não seja atualizado.

O Governo do Estado aponta, em outra publicação,
que o processo de contabilização e checagem de crimes
violentos letais intencionais busca oferecer um indicador mais fidedigno possível: “O Cenário da violência e
da criminalidade no Brasil e no Ceará”, relatório publicado em 2017, assegura que as informações de todas as
vítimas de crimes nessa categoria são conferidas caso
a caso. O documento apresenta um diagnóstico diagnóstico das mortes por agressão, segundo os dados da
Saúde, e um diagnóstico da criminalidade violenta, a
partir dos registros oficiais da Segurança Pública.
É de se esperar que os procedimentos de recorrer a múltiplas fontes para produzir as estatísticas
de crimes violentos letais intencionais e de cotejar as
informações obtidas ofereçam uma precisão maior aos
dados. No entanto, a confiabilidade é maior no Sistema
de Informação sobre Mortalidade, que segue uma
padronização na coleta dos dados e classificação das
mortes e se baseia essencialmente na Declaração de
Óbito, mesmo recorrendo eventualmente também a

DISCREPÂNCIA NOS DADOS

769
493
mortes a esclarecer em 2017 no Ceará

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

mortes violentas por causa indeterminada em
2017 no Ceará
Fonte: Atlas da Violência 2019 com base no Sistema de
Informação sobre Mortalidade - Ministério da Saúde

outros documentos.
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“É preciso esclarecer se a pessoa passou mal, caiu,
bateu a cabeça no chão e morreu. Ou se houve algo
intencional”, acrescenta Daniel Cerqueira.
Dependendo do caso, o esclarecimento pode
demandar várias perícias técnicas e vários exames
complementares, arrastando-se por meses. “E muitas
vezes, quando se descobre que a pessoa levou uma
paulada, ou seja, sofreu um homicídio, a polícia não
retroage para atualizar a informação. Não estou
dizendo que é o caso do Ceará, mas geralmente falta
esse feedback na base de dados e transparência aos
dados da polícia. Não tenho dúvidas de que os dados
da saúde são os mais confiáveis”.
Mas como os dados de mortes violentas que
“alimentam” o sistema de saúde partem dos órgãos
de segurança, os problemas na apuração e sistematização das informações na esfera policial acabam
“contaminando” a qualidade dos dados do sistema de
saúde, mesmo que o trabalho das equipes de vigilância em saúde1 busque qualificar as informações. “Se
você tem uma produção de dados que tem uma qualidade ruim, o dado que vai sair lá na ponta também vai
ser ruim”, conclui Daniel Cerqueira.
Quanto menos mortes a esclarecer, na área da
segurança, mais precisão na classificação do Sistema
de Informação sobre Mortalidade. O pesquisador
chama a atenção a duas questões que considera
fundamentais para garantir a confiabilidade das
estatísticas de homicídios: a qualidade na produção
individual dos dados por cada agente público envolvido na apuração da causa da morte e a integração
entre as diferentes fontes de informação envolvidas
nesse processo.
A partir dos dados do Sistema de Informação
sobre Mortalidade, Daniel Cerqueira desenvolveu
o estudo “Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil”,
revelando que muitos casos classificados como
“mortes violentas por causa indeterminada” correspondiam, na verdade, a assassinatos. “Este estudo
trouxe à tona certos problemas na qualidade dos
dados produzidos que devem ser encarados seriamente pelas autoridades e por toda a sociedade. As
famílias brasileiras têm o direito de saber os motivos
da morte de seus entes”, ressalta o coordenador do
Atlas da Violência.
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De acordo com o Atlas da Violência 2019, o

A situação mais crítica do Ceará foi em 2016, quando

Ceará ocupava em 2017, último ano analisado na

foram registradas 603 mortes violentas com causa inde-

publicação, o sexto lugar em números absolutos

terminada. Apesar do aumento, o estado manteve a

de mortes violentas por causa indeterminada, com

ordem no ranking.

493 casos, atrás apenas de São Paulo (2.617), Minas

A posição menos crítica do Ceará foi em 2014, com o

Gerais (1.581), Rio de Janeiro (1.369), Bahia (1.263)

registro de 272 óbitos violentos sem causa determinada.

e Pernambuco (637).

Naquele ano, o estado ficou em oitavo lugar.

MORTES POR CAUSA INDETERMINADA NO BRASIL
NÚMEROS ABSOLUTOS
2007

2008

2009

2010

2011

2012

11.367

12.056

13.253

9.703

10.353

10.051

Acre

4

7

13

12

11

5

Alagoas

4

12

29

21

9

12

Amapá

-

3

3

7

10

25

42

49

29

46

69

42

Bahia

1.680

2.094

2.139

1.281

1.479

1.766

Ceará

382

304

408

416

552

506

Distrito Federal

14

16

10

10

17

18

Espírito Santo

86

149

128

104

135

163

Goiás

160

234

181

160

113

155

Maranhão

110

107

121

104

136

149

Mato Grosso

114

94

107

110

116

119

Mato Grosso do Sul

68

42

48

67

61

45

Minas Gerais

1.109

1.217

1.479

1.262

1.449

1.133

Pará

140

163

168

144

116

127

Paraíba

68

48

48

77

52

50

Paraná

289

269

291

297

353

379

Pernambuco

553

593

628

644

601

556

Piauí

68

119

91

53

65

95

Rio de Janeiro

3.174

3.259

3.615

1.409

1.684

1.576

Rio Grande do Norte

358

331

439

116

203

253

Rio Grande do Sul

467

400

508

518

399

433

Rondônia

28

29

47

41

29

34

Roraima

9

27

23

25

15

31

126

156

115

96

89

56

2.197

2.222

2.451

2.556

2.521

2.241

104

84

93

89

56

59

13

28

41

38

13

23

Brasil

Amazonas

Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
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VARIAÇÃO
2013

2014

2015

2016

2017

2007 a 2017

2012 a 2017

2016 a 2017

9.788

9.468

9.810

10.274

9.798

-13,8%

-2,5%

-4,6%

11

10

7

10

12

200,0%

140,0%

20,0%

20

10

14

11

19

375,0%

58,3%

72,7%

35

33

34

6

5

-

-80,0%

-16,7%

22

42

59

32

21

-50,0%

-50,0%

-34,4%

1.482

1.662

1.756

1.487

1.263

-24,8%

-28,5%

-15,1%

336

272

556

603

493

29,1%

-2,6%

-18,2%

26

33

41

28

14

0,0%

-22,2%

-50,0%

165

189

223

240

143

66,3%

-12,3%

-40,4%

112

99

114

130

124

-22,5%

-20,0%

-4,6%

126

133

141

141

84

-23,6%

-43,6%

-40,4%

137

131

117

114

86

-24,6%

-27,7%

-24,6%

77

70

62

125

59

-13,2%

31,1%

-52,8%

1.341

1.457

1.378

1.549

1.581

42,6%

39,5%

2,1%

169

157

157

192

131

-6,4%

3,1%

-31,8%

90

68

49

38

37

-45,6%

-26,0%

-2,6%

378

392

362

309

354

22,5%

-6,6%

14,6%

732

557

842

859

637

15,2%

14,6%

-25,8%

92

105

111

69

89

30,9%

-6,3%

29,0%

1.680

910

941

1.317

1.369

-56,9%

-13,1%

3,9%

181

186

164

195

244

-31,8%

-3,6%

25,1%

281

328

261

259

129

-72,4%

-70,2%

-50,2%

26

15

27

18

24

-14,3%

-29,4%

33,3%

33

57

21

30

30

233,3%

-3,2%

0,0%

64

80

48

81

122

-3,2%

117,9%

50,6%

2.088

2.343

2.212

2.291

2.617

19,1%

16,8%

14,2%

62

66

92

104

78

-25,0%

32,2%

-25,0%

22

63

21

36

33

153,8%

43,5%

-8,3%
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Quando são analisadas as taxas por 100 mil
habitantes, o Ceará ocupou a nona posição em
2017, com um índice de 5,5 óbitos violentos sem
causa determinada.

quinto lugar, atrás apenas da Bahia (9,7), de Pernambuco
(9,1), do Rio de Janeiro (7,9) e de Minas Gerais (7.4).
A posição menos desconfortável do Ceará foi em
2014. Com uma taxa de 3,1, o estado ficou em 13º lugar

A taxa mais elevada do Ceará foi em 2016, com 6,7 mortes
indeterminadas por 100 mil habitantes. O estado ficou em

no ranking de mortes por causa indeterminada por 100
mil habitantes.

TAXAS POR 100 MIL HABITANTES
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Brasil

6,0

6,4

6,9

5,1

5,4

5,2

Acre

0,6

1,0

1,9

1,6

1,5

0,7

Alagoas

0,1

0,4

0,9

0,7

0,3

0,4

Amapá

-

0,5

0,5

1,0

1,5

3,6

Amazonas

1,2

1,5

0,9

1,3

2,0

1,2

Bahia

11,9

14,4

14,6

9,1

10,5

12,5

Ceará

4,6

3,6

4,8

4,9

6,5

5,9

Distrito Federal

0,6

0,6

0,4

0,4

0,7

0,7

Espírito Santo

2,4

4,3

3,7

3,0

3,8

4,6

Goiás

2,7

4,0

3,1

2,7

1,9

2,5

Maranhão

1,8

1,7

1,9

1,6

2,0

2,2

Mato Grosso

3,9

3,2

3,6

3,6

3,8

3,8

Mato Grosso do Sul

2,9

1,8

2,0

2,7

2,5

1,8

Minas Gerais

5,6

6,1

7,4

6,4

7,3

5,7

Pará

1,9

2,2

2,3

1,9

1,5

1,6

Paraíba

1,9

1,3

1,3

2,0

1,4

1,3

Paraná

2,7

2,5

2,7

2,8

3,4

3,6

Pernambuco

6,4

6,8

7,1

7,3

6,8

6,2

Piauí

2,2

3,8

2,9

1,7

2,1

3,0

Rio de Janeiro

20,2

20,5

22,6

8,8

10,5

9,7

Rio Grande do Norte

11,6

10,7

14,0

3,7

6,3

7,8

Rio Grande do Sul

4,2

3,7

4,7

4,8

3,7

4,0

Rondônia

1,8

1,9

3,1

2,6

1,8

2,1

Roraima

2,2

6,5

5,5

5,6

3,3

6,6

Santa Catarina

2,1

2,6

1,9

1,5

1,4

0,9

São Paulo

5,3

5,4

5,9

6,2

6,1

5,3

Sergipe

5,1

4,2

4,6

4,3

2,7

2,8

Tocantins

1,0

2,2

3,2

2,7

0,9

1,6

O número de mortes por causa indeterminada na unidade da federação de residência foi obtido pela causa CID-BR10: 111, ou seja: eventos cuja
intenção é indeterminada.
Fonte: Atlas da Violência 2019 - Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de
População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em
Saúde / Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas - Sistema de Informação sobre Mortalidade
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2013

2014

2015

2016

2017

2007 a 2017

2012 a 2017

2016 a 2017

4,9

4,7

4,8

5,0

4,7

-21,4%

-8,9

-5,3%

1,4

1,3

0,9

1,2

1,4

154,2%

119,5%

18,1%

0,6

0,3

0,4

0,3

0,6

332,9%

48,5%

71,9%

4,8

4,4

4,4

0,8

0,6

-

-82,5%

18,3%

0,6

1,1

1,5

0,8

0,5

-58,3%

-55,8%

-35,4%

9,9

11,0

11,6

9,7

8,2

-31,0%

-33,9%

-15,4%

3,8

3,1

6,2

6,7

5,5

19,3%

-7,1%

-18,8%

0,9

1,2

1,4

0,9

0,5

-19,9%

-32,3%

-51,0%

4,3

4,9

5,7

6,0

3,6

45,7%

-21,9%

-41,0%

1,7

1,5

1,7

1,9

1,8

-33,2%

-27,4%

-5,8%

1,9

1,9

2,0

2,0

1,2

-31,7%

-45,9%

-40,8%

4,3

4,1

3,6

3,4

2,6

-34,4%

-32,7%

-25,4%

3,0

2,7

2,3

4,7

2,2

-25,5%

21,1%

-53,3%

6,5

7,0

6,6

7,4

7,5

33,1%

31,2%

1,5%

2,1

1,9

1,9

2,3

1,6

-18,9%

-3,6%

-32,3%

2,3

1,7

1,2

1,0

0,9

-50,7%

-29,9%

-3,3%

3,4

3,5

3,2

2,7

3,1

13,7%

-12,7%

13,8%

7,9

6,0

9,0

9,1

6,7

4,5%

8,0%

-26,3%

2,9

3,3

3,5

2,1

2,8

24,6%

-8,0%

28,7%

10,3

5,5

5,7

7,9

8,2

-59,4%

-15,7%

3,4%

5,4

5,5

4,8

5,6

7,0

-40,1%

-11,2%

24,0%

2,5

2,9

2,3

2,3

1,1

-73,0%

-71,7%

-50,4%

1,5

0,9

1,5

1,0

1,3

-24,5%

-37,8%

32,0%

6,8

11,5

4,2

5,8

5,7

164,9%

-13,1%

-1,6%

1,0

1,2

0,7

1,2

1,7

-16,3%

98,7%

48,7%

4,8

5,3

5,0

5,1

5,8

10,1%

8,5%

13,4%

2,8

3,0

4,1

4,6

3,4

-33,4%

22,0%

-25,7%

1,5

4,2

1,4

2,3

2,1

122,4%

31,2%

-9,4%
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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO
DE CRIMES COMO ALTERNATIVA
O Sistema de Informação sobre Mortalidade é gerido
pelo Departamento de Análise de Situação de Saúde,

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

CAUSAS EXTERNAS
DE MORTALIDADE
As mortes são classificadas por causas naturais

da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério

e por causas externas

da Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais e

As causas externas são subdivididas em:

municipais de saúde. O sistema foi desenvolvido pelo

intencionais (homicídio doloso ou suicídio);

Ministério da Saúde em 1975 e informatizado em 1979,

não intencionais (homicídio culposo);

primeiro ano em que a contabilidade oficial das vítimas

acidentais (acidentes de transporte,

foi realizada em todo o Brasil.

afogamentos, envenenamento, exposição à

“Em 1991, com a implantação do Sistema Único de

fumaça, ao fogo e às chamas e quedas);

Saúde (SUS) e a subjacente premissa de descentra-

de intencionalidade desconhecida (por causa

lização, a coleta de dados foi repassada à atribuição

indeterminada).

dos estados e municípios, por meio das suas respec-

Morte por intervenção legal é considerada

tivas secretarias de saúde”, explica Daniel Cerqueira,
pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), instituição que, em parceria com o
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publica o Atlas

causa externa intencional.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Diretoria
de Estudos e Políticas Sociais - Periódico “Políticas sociais:
acompanhamento e análise - 2018”

da Violência.
Uma maior credibilidade dos dados do Ministério
da Saúde está relacionada com o uso da Classificação

revisões feitas periodicamente, a classificação incorpo-

Estatística Internacional de Doenças e Problemas

rou sugestões ao longo de três décadas para que uma

Relacionados à Saúde (CID) , um procedimento padrão

nova edição entre em vigor a partir de 1º de janeiro de

recomendado pela Organização Mundial da Saúde

2022. Até então, os países seguem a décima versão do

2

(OMS) para aferir questões de morbidade e mortalidade.

documento, mais conhecida como CID-10, desenvolvida

“Todos os países do mundo utilizam o mesmo sistema

em 1992, e em uso pelo Brasil desde 1996.

de classificação. Em qualquer Declaração de Óbito, por

O modelo apresenta códigos de identificação

exemplo, o médico deve incluir o código correspon-

individual para classificação de patologias e de uma

dente”, observa Daniel Cerqueira.

grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anor-

A Classificação Internacional de Doenças visa a

mais, queixas, circunstâncias sociais e causas exter-

padronizar e universalizar a codificação de moléstias e

nas para ferimentos ou doenças. Segundo o capítulo

outros problemas relacionados à saúde. A cada estado

XX da CID-10, as mortes violentas ou não naturais,

de saúde é atribuída uma categoria única, que corres-

tecnicamente denominadas dentro das “causas

ponde a um código CID. A relação completa contém

externas de morbidade e mortalidade”, podem ser

cerca de 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e

classificadas como acidentes, suicídios e homicí-

causas de morte. De acordo com a Organização Mundial

dios. Para tanto, há códigos específicos aplicados a

da Saúde, a Classificação Internacional de Doenças é a

cada situação.

base para identificar tendências e estatísticas de saúde

A classificação reúne no grupo de acidentes os

em todo o planeta, fornecendo uma linguagem comum

“acidentes de transporte”; “afogamentos e submersão

que permite aos profissionais de saúde o compartilha-

acidentais”; “envenenamento ou intoxicação aciden-

mento de informações em nível global.

tal por exposição a substâncias nocivas”; “exposição

“A CID é um produto do qual a OMS realmente se

à fumaça, ao fogo e às chamas”; e “quedas”. Há ainda

orgulha”, diz o diretor-geral da organização, Tedros

códigos próprios para suicídios, referidos como “lesões

Adhanom Ghebreyesus. “Ela nos permite entender

autoprovocadas intencionalmente”, e para óbitos causa-

muito sobre o que faz as pessoas adoecerem e morre-

dos por “agressões”, “intervenções legais e operações

rem e agir para evitar sofrimento e salvar vidas”. Com

de guerra”.
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Sede do Escritório para Drogas e Crime (Unodc), da Organização
das Nações Unidas, em Viena, capital da Áustria: sistema de
classificação de crimes empregado em vários países

A Classificação Estatística Internacional de Doenças

que se refere a homicídios, e 35 códigos no item sobre

e Problemas Relacionados à Saúde fornece códigos

“eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada”. E para

específicos também para as mortes violentas por

cada evento, há ainda outros códigos para reportar o

causa indeterminada ou “eventos (fatos) cuja intenção

local onde a morte aconteceu e até a atividade que a

é indeterminada”, aqueles para os quais o sistema de

vítima exercia quando foi a óbito.

saúde pública não identifica a causa primeira que levou

O Atlas da Violência, que toma como base os dados

ao processo mórbido e que, no âmbito da segurança

do Sistema de Informação sobre Mortalidade, que se

pública, correspondem a “mortes a esclarecer”. Para

orienta pela CID-10, reúne na categoria de homicídios as

se ter ideia do nível de detalhamento e possibilidade

mortes em consequência de agressões e também das

de precisão na classificação, o capítulo XX, que abarca

intervenções legais, que são os óbitos de civis decor-

todas as causas externas de morbidade e mortalidade,

rentes da ação de policiais ou de outros agentes da lei,

reúne 25 códigos apenas no item sobre “agressões”,

durante prisão ou tentativa de prisão, em repressão a

109

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

tumultos ou sob o argumento de manter a ordem. As
mortes por intervenção legal são consideradas como
causas externas intencionais de letalidade, embora a
maioria dos órgãos de segurança no Brasil não tratem
esses óbitos como casos de homicídio.
Os profissionais treinados na área da saúde para
fazer a classificação são os codificadores3, que agregam
diversos códigos para precisar os eventos causadores de
morte. “Quando se fala em homicídios, está agregando
agressões, várias tipologias diferentes, e intervenções

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

As informações disponibilizadas
pelos órgãos de saúde no Brasil são
mais completas e confiáveis porque a
metodologia utilizada se baseia em um
padrão internacional de classificação.
Se os órgãos de segurança
adotassem um modelo semelhante, as
estatísticas criminais passariam a ter
uma credibilidade maior.

legais, quando a polícia mata alguém. A segurança
pública poderia ter um sistema de dados com a mesma
qualidade que a saúde tem, utilizando-se dessa mesma

“O governo tentou fazer a unificação, investindo

lógica”, reforça o coordenador do Atlas da Violência,

no fetiche da tecnologia, para juntar todas as infor-

Daniel Cerqueira.

mações num grande sistema de computadores. Só

Como o Sistema de Informação sobre Mortalidade

que isso não funcionou porque cada estado tinha o

segue as recomendações da Organização Mundial da

seu sistema, e ninguém queria o sistema do governo

Saúde, a base de dados reproduz todo esse detalha-

federal. Mais de 200 milhões de reais foram gastos

mento permitido pelo uso da CID-10. As informações

até hoje, e ainda tem problemas muito sérios. Isso

sobre causas de óbito podem ser recuperadas no

poderia ser resolvido de forma muito mais barata

sistema do Ministério da Saúde, segundo 22 capítulos,

e muito facilmente, se usasse a mesma lógica do

264 grupos e 2.045 categorias. Os dados sobre a esco-

Sistema de Informação sobre Mortalidade”, defende

laridade ou grau de instrução da vítima, por exemplo,

Daniel Cerqueira.

estão subdivididas em oito níveis: “nenhuma”, “um

O pesquisador acrescenta que a própria Organização

a três anos”, “quatro a sete anos”, “um a oito anos”,

das Nações Unidas, por meio do Escritório para Drogas

“oito a 11 anos”, “nove a 11 anos”, “12 anos e mais”, além

e Crime (Unodc), dispõe de um sistema de classificação

de “ignorado”.

para a área criminal que já é empregado em vários

As informações disponibilizadas pelos órgãos de

países e, portanto, poderia ser aproveitado pelo Brasil.

saúde no Brasil são mais completas e confiáveis porque

“Não precisaria reinventar a roda de criar um sistema

a metodologia se baseia em um padrão internacional

de classificação, porque ele já existe, que é o sistema

de classificação. Se os órgãos de segurança adotassem

da Unodc, onde tem vários crimes diferentes e, inde-

modelo semelhante, as estatísticas criminais passa-

pendente do que cada polícia vai registrar no Boletim

riam a ter credibilidade maior. “Os dados da segurança

de Ocorrência, cada ocorrência equivaleria a uma clas-

pública precisam ter uma resolução completa, porque

sificação daquelas”, argumenta Daniel Cerqueira.

atualmente cada estado, naturalmente, tem a sua tipo-

Além de implantar um sistema de classificação

logia, tem a liberdade federativa de classificar como

único, o governo federal precisaria fazer um treina-

queira”, questiona o coordenador do Atlas da Violência.

mento intensivo dos profissionais da área de segurança,

O governo federal, no primeiro mandato da presi-

à semelhança do que é realizado com os profissionais

denta Dilma Rousseff, buscou avançar nesse sentido

de saúde. O coordenador do Atlas da Violência destaca

ao criar, em 2012, o Sistema Nacional de Informações

ainda a necessidade de um sistema de auditoria de

de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de

dados que permita análise completa e a fundo. “Se

Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de

a unidade de informação é o Boletim de Ocorrência,

Drogas (Sinesp) . É uma plataforma de informações inte-

então todos os boletins devem estar disponíveis na

gradas, que deveria ser implementada em parceria com

base de dados, para que, eventualmente, governos

os entes federados e possibilitar consultas operacionais,

e pesquisadores possam fazer análise de dados para

investigativas e estratégicas sobre segurança pública.

saber se estão bons, se podem melhorar”.

4
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POR QUE É TÃO IMPORTANTE
A DECLARAÇÃO DE ÓBITO

é encaminhada à secretaria municipal de saúde. A via
amarela é enviada a um cartório de registro civil para gerar

É exigência legal. “Nenhum enterramento será feito

a Certidão de Óbito e permitir à família o sepultamento do

sem certidão oficial de registro do lugar do falecimento,

corpo. E a via rosa fica no serviço de medicina legal onde

extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista

foi realizada a necropsia. No caso de morte natural, a via

do atestado do médico, se houver no lugar, ou, em caso

rosa fica no Serviço de Verificação de Óbitos, onde deve ser

contrário, de duas pessoas qualificadas, que tiverem

feito o exame cadavérico das vítimas de morte não violenta.

presenciado ou verificado a morte”, assegura a Lei nº

De posse da Declaração de Óbito, um profissional

6.015, de 31 de dezembro de 1973.

da secretaria municipal de saúde digita no Sistema de

Uma Declaração de Óbito tem de ser emitida por cada

Informação sobre Mortalidade os dados contidos no docu-

indivíduo morto para que um cartório de registro civil

mento e transfere essa planilha para a respectiva coor-

forneça a Certidão de Óbito e o corpo seja sepultado. Mas

denadoria regional de Saúde, que encaminha o mesmo

a importância do documento não se restringe à garantia do

formulário para a Secretaria da Saúde do Estado, que final-

direito à inumação. Além de confirmar o óbito e determinar

mente envia esse registro para o Ministério da Saúde. Em

a causa mortis, é uma fonte imprescindível de dados epide-

todos os níveis, as informações são passíveis de investiga-

miológicos sobre a mortalidade em todo o país.

ção, correção e atualização, mas apenas para fim epidemio-

Com a implantação do Sistema de Informação sobre

lógico, pois a Declaração de Óbito é inviolável.

Mortalidade, o Ministério da Saúde estabeleceu em 1976

Em 2011, houve mudanças nos formulários da

um modelo único de Declaração de Óbito. Os órgãos de

Declaração de Óbito e da Declaração de Nascimento

saúde se baseiam nas informações contidas no docu-

para se obter maior detalhamento das informações

mento para “alimentar” o sistema. O preenchimento

coletadas. Entre as alterações, as informações sobre a

adequado da declaração seria suficiente para permitir

escolaridade da vítima passaram a ser coletadas com

aos serviços de saúde a codificação correta das mortes,

perguntas sobre o nível e a série do ciclo de ensino,

seguindo a Classificação Internacional de Doenças.

para adequação ao padrão de pesquisa do Instituto

Em caso de morte violenta, morte sem causa deter-

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

minada ou morte natural de pessoa não identificada, a
Declaração de Óbito é expedida pelo serviço de medicina legal. No Ceará, o serviço integra a estrutura da

DOCUMENTOS DO ÓBITO

Perícia Forense. “Na Perícia Forense, o corpo deixa de

Atestado e declaração são palavras sinônimas,

ser propriedade da família e passa a ser propriedade do

usadas como o ato de atestar ou declarar.

Estado”, observa Pedro Antônio de Castro, que, até 2019,

Declaração de Óbito é o nome do formulário

atuava como interlocutor do Sistema de Informação

oficial no Brasil em que se atesta, ou seja, se

sobre Mortalidade na Secretaria da Saúde do Estado.

declara a morte.

O serviço de medicina legal é o órgão encarregado

Certidão de Óbito é o documento jurídico

pela realização de exame cadavérico, também conhe-

fornecido pelo cartório de registro civil após o

cido como necropsia, procedimento médico obrigatório

registro do óbito.

que consiste em examinar um cadáver para determi-

Guia Cadavérica ou Guia de Exame

nar a causa e o modo de morte. A partir desse exame,

Cadavérico corresponde à Guia de

um laudo cadavérico, também denominado laudo de

Solicitação do Exame Cadavérico, expedida

necropsia, é elaborado para subsidiar o preenchimento

pela autoridade competente, o delegado da

da Declaração de Óbito pelo perito médico-legista.

Polícia Civil, em geral. Sem esse documento,

As fichas de Declaração de Óbito são enviadas aos

a perícia médica não será realizada. O

estados pelo Ministério da Saúde com número predeter-

corpo da vítima só deve ser recolhido para

minado. O documento é preenchido em três vias idênti-

o serviço de medicina legal após a emissão

cas carbonadas e de cores diferentes – branca, amarela

dessa guia.

e rosa. A via branca, que tem finalidade epidemiológica,
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DOCUMENTOS
COM INFORMAÇÕES
INCONSISTENTES
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a CID tem as causas que podem ser consideradas
como causas básicas de morte, as causas intermediárias, as causas que não podem ser consideradas

Quando a causa que originou o processo mórbido

causas de morte”, observa Pedro Antônio de Castro,

não for natural, mas uma causa externa, ou seja,

que até 2019 atuava como interlocutor do Sistema de

decorrente de lesão provocada por acidente ou

Informação sobre Mortalidade junto à Secretaria da

violência, a Declaração de Óbito deve ser emitida pelo

Saúde do Estado.

serviço de medicina legal. “É quando há a necessi-

Cabe aos codificadores, profissionais treinados

dade adicional de um laudo pericial cadavérico. Com

pelo Ministério da Saúde em cada estado, o trabalho

base neste exame pericial e em informações presta-

de comparar as informações entre a Declaração de

das por familiares, por indivíduos que socorreram a

Óbito, o laudo cadavérico e o Boletim de Ocorrência

vítima ou pela polícia, o médico-legista tenta estabe-

para fazer a classificação correta. “O codificador,

lecer a causa básica, bem como a causa intermediária

mediante todas essas informações, vai se utilizar dos

do óbito”, explica o pesquisador Daniel Cerqueira, no

três volumes da CID-10, que orientam a identificar um

estudo Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil.

código agregado a cada causa descrita pelo profissio-

Determinar a causa básica, como define o

nal”, explica Pedro Antônio de Castro.

Ministério da Saúde, consiste em identificar a doença

O Ministério da Saúde e o Conselho Federal de

ou lesão que deu início à cadeia de acontecimentos

Medicina orientam os médicos para que evitem anotar

patológicos que conduziram diretamente à morte

diagnósticos imprecisos que não esclarecem sobre a

ou as circunstâncias do acidente ou violência que

causa básica da morte. Diagnósticos como “parada

produziram a lesão. “No caso das mortes por causas

cardíaca”, “parada respiratória” e “parada cardiorres-

externas, a causa básica consiste em estabelecer se a

piratória” não são causas básicas de óbito, mas sinto-

circunstância associada ao incidente foi ocasionada:

mas e modos de morrer. Da mesma forma, “falência

por agressões de terceiros (homicídio); por violência

múltipla de órgãos” não responde qual afecção desen-

autoinfligida (suicídio); por acidente ou morte suspeita

cadeou a série de eventos que resultou na paralisação

(indeterminada). A causa intermediária trata do tipo

dos órgãos e culminou com a morte da pessoa.

de lesão que desencadeou o processo mórbido ou do

Em todos os casos de óbito por causas externas,

instrumento ou meio físico que gerou a vitimização, se

mesmo que a morte aconteça em unidade hospitalar,

perfuração por arma de fogo, envenenamento etc.”,

o corpo deve ser encaminhado ao serviço de medi-

acrescenta o autor do Mapa de Homicídios Ocultos.

cina legal, onde o médico-legista deve atestar ou

Com base nas informações obtidas no exame cada-

não se houve acidente, homicídio ou suicídio. Ele é

vérico e apuradas em documentos periciais e poli-

o responsável legal pelo preenchimento dos dados

ciais, o médico-legista deve preencher a Declaração

constantes no documento. Depois da classificação

de Óbito. Ao lado do campo onde devem estar as

feita em âmbito municipal, os dados são enviados à

informações preenchidas pelo médico, há um espaço

Secretaria da Saúde do Estado pelas coordenadorias

para que seja atribuído o código da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10) que se refere à
descrição da Declaração de Óbito. Mas quando as
informações contidas no documento não são claras
nem suficientes para definir a causa da morte, os
órgãos de saúde devem conferir os documentos periciais e policiais e até buscar outras fontes de dados.
Nem sempre as terminologias descritas nos laudos
pelos médicos correspondem às terminologias que
constam na Classificação Internacional de Doenças.
“Eles usam os termos médicos, da perícia, enquanto
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Diagnósticos como “parada cardíaca”,
“parada respiratória” e “parada
cardiorrespiratória” não são causas
básicas de óbito, mas sintomas e modos
de morrer. Da mesma forma, “falência
múltipla de órgãos” não responde qual
afecção desencadeou a série de eventos
que resultou na paralisação dos órgãos e
culminou com a morte da pessoa.

/

regionais de Saúde. “As informações chegam da

estados com taxas de mortes violentas indetermina-

forma mais qualificada possível, mas nós ainda

das acima de cinco por 100 mil habitantes deveria

fazemos a avaliação de inconsistência de dados”,

estar sujeito a uma série de condicionalidades, que

afirma Pedro Antônio de Castro.

garantisse o bom funcionamento do sistema médi-

Os casos de inconsistência de dados são muito
variados. Diante de alguma dúvida ou fragilidade nas

co-legal, inclusive com auditorias externas in loco na
unidade federativa”.

informações municipais, a equipe da Secretaria da

O Ministério da Saúde estabelece metas para o

Saúde do Estado aciona os profissionais da respec-

número de óbitos a ser informado pelos municípios e

tiva coordenadoria regional de Saúde, que entram

pelos estados, vinculando o repasse de recursos finan-

em contato com a secretaria de saúde do muni-

ceiros ao atendimento de uma quantidade mínima

cípio correspondente para os devidos procedimen-

de mortes, projetada com base nos dados dos anos

tos. Depois da revisão, com eventuais correções ou

anteriores. A Portaria nº 47, de 3 de maio de 2016,

acréscimo de outras informações, os dados seguem

define os parâmetros para monitoramento da regu-

o caminho inverso, nessa ordem: secretaria de Saúde

laridade na “alimentação” do Sistema de Informação

do município, coordenadoria regional de Saúde e

sobre Mortalidade5.

Secretaria da Saúde do Estado, que encaminha as
informações ao Ministério da Saúde.

A norma se aplica aos óbitos em geral, não apenas
às mortes violentas. “O município tem um volume

A qualidade dos dados sobre mortes violentas

mínimo de óbitos a ser digitado todo mês. E a cada dois,

produzidos pelos órgãos de saúde também depende da

três, quatro meses, o município é avaliado. Se não tiver

qualidade das informações repassadas pelos órgãos

um volume esperado mínimo, o Ministério da Saúde já

de segurança. Quanto menos problemas houver nos

sinaliza que é preciso fazer a busca ativa, sob o risco de

dados que saem do serviço de medicina legal, menos

ter o recurso de todas as vigilâncias cortado”, explica

esforço e tempo despendidos com a classificação das

o ex-interlocutor do Sistema de Informação sobre

mortes no sistema de saúde. “Se tiver um laudo de

Mortalidade na Secretaria da Saúde do Estado.

qualidade, um Boletim de Ocorrência de qualidade,

Caso as metas não sejam atendidas, o Ministério

será mais fácil classificar a causa do óbito. Há muitas

da Saúde bloqueia os recursos que se referem ao

causas indeterminadas porque dentro das fichas de

Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e ao Piso

investigação, do laudo e do Boletim de Ocorrência,

Variável de Vigilância em Saúde (PVVS). O desblo-

não se consegue encontrar código nenhum que se

queio só acontece quando eventuais erros são corri-

aplique”, aponta Pedro Antônio de Castro.

gidos e os problemas solucionados, ou seja, quando

A qualidade da informação fica prejudicada pela

as metas são alcançadas. A medida é mais no sentido

falta de uniformização entre as diferentes fontes

de evitar subnotificação de óbitos, mas poderia ser

de dados sobre mortes violentas e pela ausência de

aperfeiçoada agregando critérios que considerassem

interação entre os agentes públicos envolvidos. “É

também a exigência de informações mais completas

preciso qualificar, treinar e equipar os agentes, além

e qualificadas.

de juntar efetivamente, integrar as informações,

A despeito de todas as variáveis que interferem

responsabilizando, inclusive, quem não produzir infor-

na qualidade dos dados sobre homicídios, a área da

mação”, defende o coordenador do Atlas da Violência,

segurança tem muito a aprender com a área da saúde,

Daniel Cerqueira.

como ressalta o coordenador do Atlas da Violência.

O pesquisador sugere ações que incentivem os

“O Sistema de Informação sobre Mortalidade é um

agentes envolvidos na produção de dados a apresen-

patrimônio nacional e, por isso, deve ser preservado.

tar as informações com a maior qualidade possível.

Entre outros aspectos, este sistema se reveste de

“Várias medidas poderiam ser tomadas para garan-

importância especial, pois representa a única fonte

tir que os incentivos dos agentes envolvidos ficas-

de informação confiável, com cobertura nacional,

sem alinhados no sentido de produzir informações

periódica e transparente, que permite a aferição dos

de qualidade. Por exemplo, o repasse de recursos a

eventos violentos com desfechos fatais”.

113

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

BUSCA ATIVA DIRECIONADA
PARA QUALIFICAR DADOS
A Portaria nº 47, de 3 de maio de 2016, do Ministério
da Saúde, define parâmetros para monitoramento da regularidade na “alimentação” do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan), do Sistema de Informações
de Nascidos Vivos (Sinasc) e do Sistema de Informação
sobre Mortalidade (SIM). A Secretaria da Saúde do Estado
terá situação considerada irregular na “alimentação” do
Sistema de Informações de Nascidos Vivos e do Sistema
de Informação sobre Mortalidade quando a insuficiência
no envio de dados pelo estado e/ou municípios impactar
em comprometimento de 20% ou mais da meta estadual
pactuada para esses dois sistemas.
De acordo com a portaria, a meta assumida é para o
envio de pelo menos 80% do volume esperado até 60 dias
após o encerramento do mês de ocorrência, e como volume
esperado para cada unidade da federação a soma dos
volumes previstos para cada município no respectivo ano.
O prazo para fechamento do banco de dados, no entanto,
tem variado em função da necessidade de atingir a meta
e também de qualificar as informações.
O banco de dados mais recente é de 2017, mas foi
finalizado somente em maio de 2019. “A partir da data do
óbito, o município tem 60 dias para digitar a informação
no sistema, mas alguns óbitos demandam 120 dias para
o encerramento da investigação. No caso das mortes por
causas externas, o tempo de investigação pode levar até
o ano todo. O correto seria encerrar o banco de dados de
determinado ano seis meses depois do fim desse ano, mas,
como o banco só é finalizado quando todos os estados
executam o que o Ministério da Saúde determina, isso vem
atrasando o fechamento”, explica Pedro Antônio de Castro,
ex-interlocutor do Sistema de Informação sobre Mortalidade
na Secretaria da Saúde do Estado.
Em casos mais complexos, quando a causa da morte não
foi determinada, por exemplo, profissionais dos serviços de
saúde realizam uma busca ativa para obter as informações
que possibilitem a melhor classificação possível dos óbitos e
a redução do número de óbitos para os quais não foi possível

ATO MÉDICO

indicar a causa básica. A investigação é feita pelas equipes

O preenchimento dos dados constantes na

de vigilância epidemiológica do município. Dependendo

Declaração de Óbito é de responsabilidade do

do caso, a busca ativa deve envolver investigações ambu-

médico que atestou a morte.

latorial, domiciliar e hospitalar e visitas a diversos locais,
como serviço de medicina legal, cartório onde foi expedida

Fonte: Conselho Federal de Medicina |
Resolução nº 1.779, de 11 de novembro de 2005

a Certidão de Óbito, funerária, igreja e cemitério.
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“A busca ativa também deve cruzar as informações com

“Quando existe subnotificação dos óbitos, o nível central

o Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)

emite um relatório para a regional sinalizando que os dados

e o SIH (Sistema de Informações Hospitalares). Se for identi-

estão abaixo do que é esperado. A regional, então, aciona o

ficada alguma informação que não estava descrita anterior-

município para realizar a busca ativa. É um monitoramento

mente, os dados do sistema do Ministério da Saúde podem

constante, feito mensalmente”, aponta o ex-interlocutor do

ser corrigidos ou atualizados”, observa o ex-interlocutor do

Sistema de Informação sobre Mortalidade na Secretaria da

Sistema de Informação sobre Mortalidade na Secretaria da

Saúde do Estado.

Saúde do Estado.

Mesmo depois das revisões em âmbito municipal, regio-

A busca ativa direcionada acontece nos locais que

nal e estadual, os bancos de dados ainda podem apresentar

ficam com uma cópia da Declaração de Óbito. Com a via

problemas, como inconsistência ou duplicidade de informa-

branca destinada à secretaria municipal de saúde, a equipe

ções ou erros de digitação. Ao fim de cada ano, o Ministério

de vigilância epidemiológica faz a investigação no cartório

da Saúde encaminha uma listagem para as unidades da fede-

que recebeu a via amarela para expedir a Certidão de

ração indicando o que precisa ser verificado ou corrigido. A

Óbito e no serviço de medicina legal onde o documento

Secretaria da Saúde do Estado envia, então, essa lista para

foi gerado e ficou a via rosa. “Antes de apontar que há

as coordenadorias regionais de Saúde e para as secretarias

uma subnotificação, é preciso fazer a busca ativa dire-

municipais onde as inadequações foram identificadas.

cionada, sair nos três locais – saúde, cartório e serviço

“O Ministério da Saúde sinaliza tudo isso para os estados

de medicina legal – tentando resgatar os óbitos que não

para que sejam feitas as devidas correções”, acrescenta

estão no sistema”.

Pedro Antônio de Castro. Em geral, o número de óbitos não

A rede de cartórios dispõe de um sistema próprio de

altera durante o fechamento do banco de dados, as infor-

dados, denominado Sistema de Informações de Óbitos

mações sobre eles é que podem ser aperfeiçoadas a partir

(Sisob). De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde,

de uma nova busca ativa, também realizada pelas equipes

as secretarias de saúde devem coletar as Declarações de

de vigilância epidemiológica, a busca ativa direcionada. “O

Óbitos dos cartórios para incluir os respectivos dados no

Ministério da Saúde ajuda muito na busca ativa direcionada.

Sistema de Informação sobre Mortalidade. De posse das

E só depois desse resgate, o banco é encerrado”.

vias brancas da Declaração de Óbito, a equipe de vigilância

Se na busca ativa direcionada for identificada alguma

epidemiológica deve ir até os cartórios para conferir se todas

informação nova para uma morte por causa indeterminada,

elas deram origem a uma Certidão de Óbito.

por exemplo, o volume de óbitos não aumenta, porque esse

“As vias que não deram origem são sinalizadas para o

caso já foi digitado no sistema. “O que poderia aumentar é

cartório. E muitas vezes, o cartório está com a via que deu

a confiabilidade da informação, caso haja o esclarecimento

origem à certidão, mas não consta no sistema do município.

dessa morte por causa indeterminada – um homicídio,

Então, o município resgata essa informação. Se não tiver no

um suicídio ou um acidente. Mas o dado não muda, a não

cartório, tem que bater essas informações com o município

ser que se identifique algum óbito que não tenha sido

onde há um serviço de medicina legal, para ver também

computado”, esclarece o ex-interlocutor do Sistema de

se não está havendo perda de informação. Esses sistemas

Informação sobre Mortalidade.

todos podem ter informações divergentes”, reconhece

Em nota técnica, o Ministério da Saúde aponta que, de

Pedro Antônio de Castro, embora a fonte seja a mesma, a

uma maneira geral, as secretarias municipais e estaduais de

Declaração de Óbito.

saúde encaminham as informações periodicamente à base

O acompanhamento e a avaliação do processo de busca

de dados, mas só pode considerar a base nacional completa

ativa pelas equipes municipais de vigilância epidemiológica

quando todas as unidades federativas enviam os relatórios. “A

são realizados mais de perto pelas coordenadorias regionais

partir daí, é feita a consolidação, inclusive com a redistribuição

de Saúde, instâncias estaduais de saúde estabelecidas nos

dos óbitos pelo local de residência, a qual é a forma tradicio-

municípios-polo de cada região. A composição do grupo

nal de apresentar os dados de mortalidade. Eventualmente,

técnico em nível regional é semelhante à formação do

são feitas algumas correções nas informações, em conjunto

grupo técnico em nível central, ou seja, na Secretaria da

com as secretarias municipais e estaduais, principalmente

Saúde do Estado.

quanto ao cruzamento de causa de óbito por sexo e idade”.
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TRANSFERÊNCIA DE DADOS
Art. 34. As secretarias estaduais de saúde garantirão a
transferência dos dados para o módulo nacional do Sistema,

maternos e outros relacionados direta ou indiretamente a
agravos de interesse epidemiológico.

no prazo de até 60 dias após o encerramento do mês de

Art. 35. As secretarias municipais de Saúde e os DSEI

ocorrência do nascimento ou óbito, no volume esperado, por

(Distritos Sanitários Especiais Indígenas) deverão disponi-

meio eletrônico, via aplicativo, de modo contínuo, regular e

bilizar os arquivos de transferência ao gestor estadual, no

automático, para alcançar as metas e os prazos:

prazo máximo de 30 dias após o encerramento do mês de

I - Os parâmetros adotados para estipular o volume de

ocorrência, com o volume esperado de registros, segundo

eventos esperados serão definidos com base nas coberturas

parâmetros a serem definidos pelo gestor estadual para

(razão entre coletados e esperados) alcançadas por cada

viabilizar o alcance de suas metas junto ao gestor nacional.

unidade federativa no último ano estatístico encerrado e

Parágrafo único. O Ministério da Saúde poderá indicar

publicado, conforme os seguintes estratos:

parâmetros para estimar volume esperado de nascimentos e

a) Para as unidades federativas com cobertura superior a

óbitos por município ou microrregiões formadas por municí-

90%, será adotado como parâmetro para estipular óbitos e

pios de residência, como forma de apoiar o gestor estadual

nascimentos esperados em cada mês o número de registros

no acompanhamento do envio de dados pelos municípios

informados pela unidade federativa por meio do próprio

de que trata o caput deste artigo.

sistema de informação nos últimos cinco anos.

Art. 36. Os registros transferidos pelas secretarias

b) Para as unidades federativas com cobertura igual

estaduais de saúde ao módulo nacional do sistema deverão

ou inferior a 90%, será adotado como parâmetro para

ser avaliados quanto à qualidade, completude, consistên-

estipular óbitos e nascimentos esperados em cada mês o

cia e integridade continuamente pelo gestor nacional

valor calculado a partir das estimativas adotadas pelo gestor

dos sistemas.

nacional do sistema para o ano corrente, e, na sua ausência,
para o ano anterior.

§ 1º A qualidade, completude, consistência e integridade
dos dados são de responsabilidade do nível de gestão do

II - O parâmetro adotado para monitorar o volume de

sistema que os gerou, devendo ser revisados, atualizados

eventos a serem transferidos no prazo de até 60 dias após

e retransmitidos por este até a consolidação do banco de

o encerramento do mês de ocorrência será definido com

dados, sempre que percebida a necessidade ou demandado

base em um percentual pactuado anualmente, que deverá

pelos demais níveis de gestão do sistema, nos prazos defi-

ser aplicado sobre a cobertura alcançada por cada unidade

nidos pelos gestores nacional e estadual.

federativa no último ano estatístico encerrado e publicado,
conforme anexo IV.
III - O Ministério da Saúde emitirá nota técnica anual-

§ 2º A consolidação do ano estatístico pela SVS/MS
deverá ocorrer até o dia 30 de junho de cada ano, relativamente aos dados do ano anterior.

mente apontando em que estrato se enquadra cada unidade

Art. 37. Os dados serão divulgados em caráter preliminar,

federativa para as finalidades que preconizam os incisos I

e posteriormente em caráter definitivo, nos seguintes prazos:

e II deste artigo.
IV - O Ministério da Saúde emitirá nota técnica no prazo
máximo de 90 dias após a publicação desta portaria, definindo normas, fluxos e instrumentos sobre a notificação

I - Entre 30 de junho e 30 de agosto do ano subsequente
ao ano de ocorrência, em caráter preliminar; e
II - Até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de
ocorrência, em caráter oficial.

negativa de óbitos e nascimentos por local de ocorrência,

Art. 38. São responsabilidades dos gestores nas três

que passa a ser então obrigatória, sempre que não ocorram

esferas de governo a manutenção, integridade e confiden-

óbitos em um determinado mês.

cialidade das bases de dados do Sistema de Informação

V - A SVS/MS (Secretaria de Vigilância em Saúde/
Ministério da Saúde) poderá, por meio de normas especí-

sobre Mortalidade e do Sistema de Informação sobre
Nascidos Vivos.

ficas, definir prazos diferenciados para a digitação e envio
de dados sobre eventos especiais, como óbitos infantis,
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NOTAS
1

As equipes de vigilância epidemiológica estão distribuídas em níveis central, regional e local, ou seja, na Secretaria da Saúde do Estado, nas coordenadorias regionais de Saúde e nas secretarias de Saúde dos município,s
respectivamente. A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação permanente aos profissionais de saúde sobre doenças e
agravos à saúde e medidas de controle, além de constituir instrumento
fundamental para subsidiar ações de planejamento, organização, operacionalização e normatização de atividades técnicas correlatas.
A importância da vigilância está expressa na Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes: “Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes
e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos”.

X73 - lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre;
X74 - lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra
arma de fogo e de arma de fogo não especificada;
X93 - agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão;
X94 - agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma
de fogo de maior calibre;
X95 - agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma
não especificada;
Y22 - disparo de pistola, intenção não determinada;
Y23 - disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada;
Y24 - disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada.
Para especificar as causas externas de lesão, o código Y36.4 abarca
os disparos com balas de borracha, baioneta, carabina, fuzil, metralhadora e pistola, o uso de sabre e os meios de afogamento e submersão.

Segundo a 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças
(CID-10), adotada pelo Brasil desde 1996, as mortes violentas, ou mortes por causas externas, podem ser divididas em: acidentes; lesões autoprovocadas intencionalmente; agressões; intervenções legais e operações de guerra; e mortes violentas por causa indeterminada. Essa
última categoria se refere à situação em que o óbito se deu por uma
causa não natural, sendo que os profissionais envolvidos no sistema
de informações sobre mortalidade (isto é, médicos-legistas, gestores
da saúde, policiais, peritos criminais etc.) não conseguiram informar
a motivação primeira que desencadeou todo o processo mórbido, ou
seja, não conseguiram identificar a motivação do incidente.
A Classificação Internacional de Doenças, mais conhecida como CID-10,
oferece cerca de 55 mil códigos para uma classificação precisa acerca
de óbitos e patologias.
Capítulo XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade:
V01-X59 - acidentes;
X60-X84 - lesões autoprovocadas intencionalmente;
X85-Y09 - agressões;
Y10-Y34 - eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada;
Y35-Y36 - intervenções legais e operações de guerra;
Y40-Y84 - complicações de assistência médica e cirúrgica;
Y85-Y89 - sequelas de causas externas de morbidade e de mortalidade;
Y90-Y98 - fatores suplementares relacionados com as causas de morbidade e de mortalidade classificados em outra parte.
Para a classificação de uma morte por intervenção legal, aquela decorrente da ação de um policial ou de outro agente da lei, os códigos
também estão no Capítulo XX, assim distribuídos:
Y35.0 - intervenção legal envolvendo o uso de armas de fogo;
Y35.1 - intervenção legal envolvendo o uso de explosivos;
Y35.2 - intervenção legal envolvendo o uso de gás;
Y35.3 - intervenção legal envolvendo o uso de objetos contundentes;
Y35.4 - intervenção legal envolvendo o uso de objetos cortantes e penetrantes;
Y35.5 - execução legal;
Y35.6 - intervenção legal envolvendo o uso de outros meios especificados;
Y35.7 - intervenção legal, meio não especificado.
A classificação oferece possibilidades para uma definição precisa de
cada óbito. Para mortalidade por arma de fogo, por exemplo, existem
os seguintes códigos:
W32 - projétil de revólver;
W33 - rifle/espingarda e armas de fogo de maior tamanho;
W34 - projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas;
X72 - lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de
fogo de mão;
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O treinamento dos codificadores do Ceará é oferecido pelo Ministério
da Saúde em parceria com a Escola de Saúde Pública. O Ministério da
Saúde oferece dois cursos de formação por ano, sendo um de atualização para quem já atua como codificador, depois de ter passado pelo
treinamento inicial. “Há muitos codificadores no Ceará, mas também
muita rotatividade”, observa o ex-interlocutor do Sistema de Informação sobre Mortalidade na Secretaria da Saúde do Estado, Pedro Antônio de Castro, que estima ter mais de 184 codificadores em todo o estado, número que corresponde à quantidade de municípios cearenses.
Cada uma das 22 coordenadorias regionais de Saúde tem codificadores treinados, além dos municípios acima de 30 mil habitantes. Nas
cidades com uma população inferior, a codificação é feita pelos profissionais da coordenadoria regional de Saúde respectiva. Além dos
codificadores, o trabalho de classificação envolve equipes de epidemiologistas. A investigação domiciliar e ambulatorial é realizada pela
vigilância epidemiológica da Atenção Básica. A investigação hospitalar
é feita pela vigilância epidemiológica própria de cada hospital.
O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais,
de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp) foi criado pela Lei nº 12.681, de 4 de julho
de 2012 e, com a publicação da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018,
firmou-se como um dos meios e instrumentos para a implementação
da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, instituindo-se o Sistema Único de Segurança Pública (Susp).
Ficou a cargo da então Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp)
disponibilizar sistema padronizado, informatizado e seguro que permita
o intercâmbio de informações entre os integrantes do Sistema Único de
Segurança Pública, auditar periodicamente a infraestrutura tecnológica e
a segurança dos processos, redes e sistemas e estabelecer cronograma
para adequação dos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública
às normas e aos procedimentos de funcionamento do sistema. Para alcançar esse objetivo foram desenvolvidas diversas soluções que estão sendo
disponibilizadas aos estados, com implantação e treinamento.

4

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 47, de 3 de maio de
2016, define os parâmetros para monitoramento da regularidade na
“alimentação” do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(Sinan), do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc) e do
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), para fins de manutenção do repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde
(PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de
Vigilância em Saúde.
Para manutenção do repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância em
Saúde e do Piso Variável de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilân-
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cia em Saúde, o monitoramento da regularidade na “alimentação” do
Sistema de Informações de Nascidos Vivos ou Sistema de Informação
sobre Mortalidade pelas secretarias municipais de Saúde deve ser realizado de acordo com os seguintes parâmetros:
I - Município com população inferior a 30 mil habitantes: será considerada situação irregular na “alimentação” do Sistema de Informações
de Nascidos Vivos ou do Sistema de Informação sobre Mortalidade,
quando não houver o envio de nenhuma notificação positiva ou negativa por mês de ocorrência, por dois meses consecutivos, no período
avaliado; e
II - Município com população de 30 mil habitantes ou mais: será considerada situação irregular na “alimentação” do Sistema de Informações
de Nascidos Vivos ou do Sistema de Informação sobre Mortalidade,
quando não houver a transferência de pelo menos 80% do volume
esperado de registros de óbitos ou de nascidos vivos por mês de ocorrência, por dois meses consecutivos, no período avaliado.
Para as finalidades desta portaria, são parâmetros mínimos de adequação da taxa bruta de mortalidade:
a) uma taxa superior ou igual a 4,4 por mil habitantes, em municípios
com população inferior a 50 mil habitantes; ou
b) uma taxa superior ou igual a 5,3 por mil habitantes, em municípios
com população igual ou maior que 50 mil habitantes.
A Secretaria de Saúde do Estado terá situação considerada irregular
na “alimentação” do Sistema de Informações de Nascidos Vivos e do
Sistema de Informação sobre Mortalidade quando a insuficiência no
envio de dados pelo estado e/ou municípios impactar em comprometimento de 20% ou mais da meta estadual pactuada para os dois sistemas, assumindo-se como meta o envio de pelo menos 80% do volume
esperado até 60 dias após o encerramento do mês de ocorrência, e
como volume esperado para cada unidade da federação a soma dos
volumes esperados para cada município para o respectivo ano.
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Estatísticas criminais
(e mortes) sob suspeita
Dissimulação, inconsistência e omissão de dados sobre homicídios. Integrantes
do sistema de justiça e segurança pública, militantes de direitos humanos e
pesquisadores apontam ingerência econômica e política e pressão dos governos para
que os óbitos em operações policiais sejam incluídos como mortes a esclarecer.

A PARTIR de 2006, os órgãos de segurança no Brasil
passaram a divulgar as estatísticas sobre violência utilizando uma sigla que ainda não é de domínio popular.
CVLI se refere a crimes violentos letais intencionais.
Em artigo sobre essa nova forma de classificação, que
substitui o registro de homicídio doloso e passa a agregar
outras mortes violentas intencionais, o especialista em
políticas e gestão em segurança pública, Ivenio Hermes,
defende que ela é mais do que uma nova terminologia.
“CVLI não é somente uma nomenclatura, sua intenção
é criar estatísticas valorizadoras da vida. E é a vida que
se deseja permanentemente proteger”.
Da intenção à realidade, porém, o que ainda acontece,
mesmo depois de 14 anos, é a resistência dos estados em
se adequar ao novo modelo e uma tentativa de formar
um conceito ilegítimo, como reconhece Ivenio Hermes,
também ativista de direitos humanos e sociais. “Omitir
dados dentro de uma perspectiva de geração de uma
falsa sensação de segurança promove a subnotificação,
que é um mal que afeta a construção de diretrizes de
ação de combate ao crime, e gera impunidade naqueles
criminosos que praticaram os crimes não informados e
desconfiança no sistema de segurança para aqueles que
são as vítimas reais desses crimes.”
Num esforço para garantir a padronização de informações e agregar os crimes de maior relevância social, a
então Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp),
do Ministério da Justiça, propôs em 2006 a criação
da categoria “crimes violentos letais intencionais”. Em
comunicação oficial, o órgão deixava claro que essa
categoria não envolve apenas homicídios dolosos e que
outros crimes também devem ser contabilizados nas
estatísticas referentes a delitos violentos em que houve
intenção de matar.
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Manifestantes protestam contra a
violência durante ato no Centro do
Rio de Janeiro em 2018

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL
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“Portanto, fazem parte dos crimes violentos letais
intencionais o homicídio doloso e demais crimes violentos e dolosos que resultem em morte, tais como o roubo
seguido de morte (latrocínio), estupro seguido de morte,
lesão corporal dolosa seguida de morte, entre outros.
Ainda são contados os cadáveres encontrados, ossadas e
confrontos policiais”, detalhava a Secretaria Nacional de
Segurança Pública.
No entanto, os governos estaduais não seguem uma
uniformização quanto à divulgação dos dados de crimes
contra a vida. Cadáveres sem identificação e ossadas,
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Os estados não seguem uma
uniformização quanto à divulgação
dos dados de crimes contra a vida.
Cadáveres sem identificação e ossadas,
geralmente, passam a compor as
estatísticas de mortes a esclarecer.
Mas a maior controvérsia ainda reside
nos casos de mortes violentas nos
presídios e de óbitos decorrentes de
intervenções policiais.

geralmente, passam a compor as estatísticas de mortes a
esclarecer. Mas a maior controvérsia reside mesmo é nos

Em 2018, o Senado aprovou a proposta alterando o

casos de mortes violentas nas unidades prisionais e de

Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública,

óbitos decorrentes de intervenções policiais.

Prisionais e sobre Drogas (Sinesp) para determinar que as

O economista Daniel Cerqueira, coordenador do Atlas da

unidades federativas encaminhem ao banco de dados taxas

Violência e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança

de elucidação de crimes de forma padronizada e categori-

Pública, lamenta que a falta de transparência não permita

zada. Durante as discussões, a relatora da proposta, sena-

avaliar como cada estado retrata exatamente as mortes

dora Simone Tebet (PMDB-MS), lembrou que cada unidade

decorrentes de intervenção legal nas estatísticas, por

da federação tem critérios próprios de classificação de

exemplo. “A informação sobre mortes em intervenções

crimes, o que prejudica, inclusive, o dimensionamento da

legais só começou a ser coletada de forma mais ampla no

violência letal que atinge também os policiais.

Brasil pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública”, observa.

“Em alguns estados, por exemplo, os homicídios

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi criado em

dolosos abrangem ‘outros crimes com resultado morte’.

2006 e, desde então, observa uma fragilidade nos dados

Sobre mortes de policiais, em alguns estados contabili-

sobre segurança pública no país: “Desde os primeiros

zam-se quantos morreram em serviço e quantos morre-

anos de atividade, ficou claro que a formulação de polí-

ram durante a folga, mas outros informam apenas o total.

ticas precisava trabalhar sobre informações e dados cuja

O projeto, então, procura eliminar esses problemas de

produção e acesso eram bastante precários. Rapidamente,

inconsistência e falta de uniformização”, exemplifica o

a busca por fomentar a transparência através da cobrança

portal eletrônico do Senado.

e apoio à gestão pública tornou-se uma das linhas mestras
de atuação do FBSP”.

Um dos pontos mais polêmicos no registro dos homicídios é a exclusão que a maioria dos estados faz das

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é responsá-

mortes decorrentes de intervenção policial. “Nos casos

vel pela publicação do Anuário Brasileiro de Segurança

de ‘estrito cumprimento de dever legal’ (que no Ceará

Pública. “Se você pegar os Anuários de Segurança Pública

se dá o nome de ‘auto de resistência à prisão’), esses

de dez anos atrás, vai ver que a maioria dos estados nem

dados não vão para a estatística, pois se trata de uma

respondia sobre mortes decorrentes de intervenção legal.

morte justificável, uma vez que o policial se encontra em

Há uma grande opacidade. É possível que ainda hoje haja

serviço, e esse tipo de ocorrência não seria em grande

um número de mortes por intervenção legal maior do que é

número, mas é relevante”, registra ainda em 2013 o

registrado, porque falta transparência às polícias”, denuncia

primeiro volume da coleção “Pensando a segurança

Daniel Cerqueira. “A informação que se consegue ter não

pública”, do Ministério da Justiça, intitulado “Homicídios

é confiável. Muitas vezes, há estado que manda quatro

no Brasil: registro e fluxo de informações”.

informações diferentes”, exemplifica o pesquisador, refe-

A publicação traz um estudo realizado no Ceará e em

rindo-se aos dados enviados pelas unidades da federação

Pernambuco, cujos autores questionam o procedimento de

para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, parceiro na

não incluir as mortes decorrentes das operações policiais

publicação do Atlas da Violência.

como homicídios. “Essa informação é muito importante
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Cada unidade da federação tem critérios próprios de classificação de
crimes de morte, o que prejudica o dimensionamento da violência letal
envolvendo policiais, seja como autores, seja como vítimas

e controversa, pois cabe ao Poder Judiciário analisar a

eram empregados, entre eles, “resistência seguida de

presença, ou não, da excludente de ilicitude (estrito cumpri-

morte”, “autos de resistência” e “morte em confronto”.

mento do dever legal), e não à autoridade administrativa.

Com a resolução, os casos passam a ser registrados como

Quem deve chegar a essa conclusão é o Judiciário, que

“lesão corporal decorrente de intervenção policial” e

levará ou não o acusado ao Tribunal do Júri”.

“homicídio decorrente de intervenção policial”.

Os autores reforçam que “é necessário que se reveja

Desde 2012, também está em tramitação na Câmara

a não inclusão nas estatísticas das mortes provocadas

dos Deputados um projeto que define regras para a apura-

no embate entre policiais e criminosos”. Mesmo com

ção de mortes e lesões corporais decorrentes das ações

o alerta de que “num contexto de proteção aos direi-

de agentes do Estado, como policiais. Apresentado pelos

tos humanos, a letalidade das ações policiais está no

deputados Paulo Teixeira (PT-SP), Fábio Trad (PMDB-MS),

centro das preocupações das políticas de promoção

Delegado Protógenes (PCdoB-SP) e Miro Teixeira (PDT-RJ),

de segurança pública, e a exclusão das mesmas falseia

o Projeto de Lei nº 4471/12 estabelece que esses casos

a análise da real violência dignosticável em todas as

deverão seguir o mesmo rito de investigação previsto

áreas pesquisadas”, o argumento sobre o excludente

para os crimes praticados por quaisquer outros cidadãos.

de ilicitude continua sendo adotado.

A proposta altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3

Em dezembro de 2012 a Secretaria Especial dos

de outubro de 1941, mais conhecido como Código de

Direitos Humanos do Conselho de Defesa dos Direitos

Processo Penal, que autoriza os agentes públicos e seus

da Pessoa Humana publicou a Resolução nº 8/2012, por

auxiliares a utilizarem os meios necessários para atuar

meio da qual é feita uma padronização dos termos empre-

contra o suspeito que resista à prisão. O código já foi

gados para descrever mortes relacionadas a policiais em

alterado em diversos pontos, mas ainda não prevê regras

serviço. Antes, de acordo com levantamento realizado

para a investigação nos casos em que o uso de força

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, oito termos

policial resultar em morte ou lesão corporal.
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Pesquisadores da área segurança pública e organizações em defesa dos direitos humanos denunciam que,

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

CONSELHO APONTA OMISSÃO
OU SIMULAÇÃO DE DADOS

em geral, nos casos de morte nas chamadas intervenções

A necessidade de uniformização nacional dos índices

legais, os policiais alegam legítima defesa e que houve

de crimes violentos é indicada pelo Conselho Nacional

resistência à prisão. Sob o registro de “auto de resistên-

de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos

cia” e tendo como testemunhas os próprios policiais que

Estados e da União, como consta em uma contundente

participaram das operações, os casos não são incluídos

nota técnica publicada em 2016. O colegiado defende a

nas estatísticas de homicídio nem investigados.

aprovação de lei federal instituindo a obrigatoriedade

De acordo com o Projeto de Lei nº 4471/12, sempre

do registro dos crimes violentos letais intencionais em

que a ação resulte em lesão corporal ou morte, a autori-

todas as unidades da federação conforme já havia sido

dade policial competente deverá instaurar imediatamente

definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

o inquérito para apurar o fato, sem prejuízo, inclusive,

A categoria passaria a abranger obrigatoriamente

da prisão em flagrante. “Ministério Público, Defensoria

todos os crimes violentos dolosos que resultem em

Pública, órgão correcional competente e Ouvidoria

morte, inclusive os decorrentes de intervenção policial,

deverão ser comunicados imediatamente da instaura-

independentemente da consideração jurídica acerca de

ção do processo”, registra a Câmara dos Deputados, ao

eventual excludente de ilicitude ou de culpabilidade dos

tratar sobre a proposta.

autores. Apenas assim – endossa a nota do grupo de

Assim como é previsto para os crimes comuns, todos os

procuradores – será possível conferir real uniformidade

objetos envolvidos na investigação dos incidentes decor-

e transparência acerca do fenômeno criminológico em

rentes da chamada “resistência seguida de morte ou lesão

cada unidade federativa e no país como um todo.

corporal” também deverão ser recolhidos. “Em caso de

A categoria “crime violento letal intencional” envolve

morte, as autoridades devem requisitar também o exame

toda ação deliberada para atingir fisicamente alguém,

pericial do local”, acrescenta a Câmara dos Deputados.

produzindo morte como resultado final imediato ou

Ainda segundo o projeto, em todos os casos de morte

posterior em virtude da natureza da lesão causada.

violenta envolvendo agentes do Estado deverá ser reali-

“No entanto, não é incomum que estados federativos

zado exame de corpo de delito interno. “Hoje, pelo Código

registrem casos de crimes violentos letais intencionais

de Processo Penal, esse exame é opcional em todos

em campos menos gravosos nos índices oficiais de crimi-

os casos. O laudo da apuração deverá ser entregue à

nalidade, ou criem regras particulares sobre o que seria

autoridade requisitante e à família da vítima em até dez

considerado crime violento letal intencional, construindo

dias, prossegue o texto”.

estatísticas de credibilidade duvidosa e que dificultam o

O projeto torna ainda obrigatória a documentação

cotejo entre a atuação das forças de segurança pública

fotográfica de cadáveres “na posição em que forem

dos estados, impedindo uma aferição justa da eficiência

encontrados”, bem como das lesões externas e de vestí-

do aparato estatal utilizado para o combate ao crime”,

gios deixados no local. Os peritos deverão também juntar

acrescenta a nota técnica.

esquemas e desenhos da ocorrência. “Atualmente, o

O colegiado observa que o Brasil vem sendo siste-

código determina que essa documentação é facultativa”.

maticamente acusado por organismos internacionais,

Os autores do projeto afirmam que diversos pressu-

como a Organização das Nações Unidas, de manipular

postos fundamentais de uma investigação eficaz têm

dados estatísticos sobre criminalidade e de ser um dos

deixado de ser adotados. “Conforme relatam os profis-

líderes mundiais em violações de direitos humanos, o

sionais que atuam com esta temática, dizem os autores, a

que reforça a importância do trato uniformizado da

análise empírica de inúmeros autos de inquéritos aponta

matéria em nível nacional. A nota ainda reconhece que

que vários deles apresentam deficiências graves, como

“a omissão ou simulação de dados por parte de alguns

a falta de oitiva de todos os envolvidos na ação, a falha

gestores públicos, no escopo deliberado e perigoso de

na busca por testemunhas desvinculadas de corporações

tentar transmitir uma falsa sensação de segurança à

policiais e a ausência de perícias básicas, como a análise

população” provoca uma “deturpação profunda” nas

da cena do crime”.

diretrizes de ação no combate à criminalidade violenta.
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A nota é categórica ao criticar a exclusão das mortes

Nesse sentido – acrescentam os procuradores –, a

em decorrência de intervenções policiais das estatísticas

autonomia dos estados não deve ser um obstáculo à

criminais. “Nenhuma informação pode ser desprezada

consolidação de uma gerência uniforme, eficaz e eficiente

ou sujeita a subjetividades no que concerne à aferição

dos dados de segurança pública pelo governo federal.

da realidade dos crimes violentos letais intencionais

O conselho argumenta que uma administração pública

no Brasil, inclusive os que decorrem de intervenções

que se pretenda moderna não deve abrir mão da análise

policiais, visto que a coleta de dados não visa apontar

criminal como instrumento para aperfeiçoamento das

culpados, mas sim conhecer a face da violência que

ações. “A preservação da vida e da incolumidade do ser

carece de ação estatal e concluir sobre o acerto ou inefi-

humano deve ser o balizador das análises e estatísticas

ciência de ações estatais para seu combate”.

que fomentem políticas públicas de segurança eficientes”.

Segundo o Conselho Nacional de Procuradores-

O colegiado considera premente a padronização

Gerais, a falta de equivalência dos critérios adotados

da coleta e divulgação dos índices criminais conforme

para a produção de estatísticas criminais vem gerando

recomenda a Secretaria Nacional de Segurança Pública,

dificuldades para a tomada de decisões do poder público

“buscando uma visão real e técnica dos números de homi-

federal, na medida em que não consegue identificar quais

cídios registrados em cada estado da federação, possibi-

estados necessitam efetivamente de maior atenção para

litando uma política nacional e uniforme de prevenção

alocação de recursos, o que compromete a eficiência e

e combate ao crime, isenta de qualquer interferência

a proatividade do serviço público e gera custos desne-

política ou econômica que possa desvirtuar a real dimen-

cessários para a administração pública.

são deste grave problema nacional”.
BANCO DE IMAGENS/CNPG

Reunião do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União
em 2019: colegiado divulgou nota em 2016 rechaçando que a autonomia dos estados seja um obstáculo à
consolidação de uma gerência uniforme, eficaz e eficiente dos dados de segurança pública pelo governo federal
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A discrepância no estabelecimento e divulgação de

determinada no país. “O Cenário da violência e da crimi-

dados estatísticos sobre segurança pública no país –

nalidade no Brasil e no Ceará”, relatório publicado em

argumentam os procuradores – impacta não somente a

2017 pelo governo estadual, se reporta ao levantamento

qualidade dos resultados das políticas públicas que visam

sobre mortes violentas realizado pelo economista

ao enfrentamento da criminalidade e da violência que

Daniel Cerqueira, com base nos dados do Sistema de

vitimizam e atemorizam os brasileiros. A falta de unifor-

Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde,

midade também fomenta o descrédito da sociedade nas

que resultou no Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil.

instituições criadas justamente para proteger os cidadãos.

“Ao analisar alguns aspectos sobre a qualidade

O tom incisivo foi aplicado também em artigo sobre a

dos dados sobre mortes violentas do SIM, Cerqueira

importância da adoção de um modelo único de contagem

demonstrou como uma média anual de 8.600 homi-

dos crimes violentos letais intencionais, publicado em

cídios foram camuflados em meio aos registros de

2013 por Carlo Crispim Baiocchi Cappi, Flúvia Bezerra

mortes por causa indeterminada, entre 1996 e 2010”,

Bernardo Guedes e Vinícius Teles da Silva, respectiva-

aponta o Governo do Ceará. O relatório utiliza um

mente, oficial de Inteligência da Agência Brasileira de

termo – “camuflados” – que nem mesmo o pesquisa-

Inteligência, agente da Polícia Civil do Estado de Goiás

dor adotou no estudo, publicado em 2013, embora as

e delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás.

conclusões e outras pesquisas sobre homicídios no

Os autores admitem que, em alguns estados, o

Brasil permitam fazer a leitura de que parte dos assas-

governo exerce pressão para que os óbitos decorrentes

sinatos é disfarçada ou escondida na apresentação das

de operações policiais figurem como mortes a esclare-

estatísticas, principalmente quando agrupada na cate-

cer, não como homicídios. “Nos casos em que ocorrem

goria de mortes a esclarecer.

mortes durante confronto entre criminosos ou suspeitos

Coordenador do Atlas da Violência, Daniel Cerqueira

e policiais militares ou civis, alguns estados procuram

avalia que a categoria “crimes violentos letais inten-

criar dificuldades para aceitar que tais ocorrências sejam

cionais” deveria corresponder para a área da segu-

registradas como CVLI ou como homicídios, alocando-os

rança o que as agressões representam no Sistema

na confortável tabela das assim chamadas ‘mortes a

de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da

esclarecer’. Assim, para efeitos estatísticos, parte das

Saúde. “A tipologia de crimes violentos letais inten-

ocorrências, que seria de CVLI ou registro de homicídio,

cionais foi criada na perspectiva de tentar estabelecer

acaba sendo ‘maquiada’, mesmo que de forma lícita, já

um diálogo entre os dados que partem da polícia, já

que os dados não são omitidos, mas, sim, alocados em

que cada estado segue a sua tipologia, mais ou menos,

campos específicos, menos gravosos aos índices oficiais

baseada no Código Penal. Como cada um registra de

de criminalidade”.

uma forma, a tipologia foi criada. Isso deveria ter a

Os autores questionam que os governos, para apre-

ver com a ideia do que está no Sistema de Informação

sentar índices mais favoráveis à sociedade, criem regras

sobre Mortalidade: uma pessoa agrediu intencional-

próprias sobre o que pode ou não pode ser considerado

mente outra, que veio a morrer”.

homicídio, construindo estatísticas de pouca credibilidade e que dificultam especialmente a comparação da
eficiência e da eficácia da atuação das forças de segurança pública dos estados. “A razão para isto é evidente:
nenhum governo gosta de ver os índices criminais relativos à sua gestão aumentarem, já que aos olhos do
eleitorado tal fato pode significar perda de importante
percentual de votos”.
O Governo do Ceará, embora exclua do grupo de
crimes violentos letais intencionais as mortes decorrentes de intervenção policial, considera a possibilidade de uso de má-fé no registro de óbitos sem causa
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“Nos casos em que ocorrem mortes
durante confronto entre criminosos ou
suspeitos e policiais militares ou civis,
alguns estados procuram criar dificuldades
para aceitar que tais ocorrências sejam
registradas como homicídios, alocando-os
na confortável tabela das assim
chamadas ‘mortes a esclarecer’. Parte
das ocorrências que seria de registros de
homicídio acaba sendo ‘maquiada’”.

/

GALBA NOGUEIRA

Faixas nos gradis de uma igreja no bairro
Mucuripe, em Fortaleza, lembram a morte de
um adolescente de 14 anos, após ser atingido
a bala por um policial militar em 2019

Mesmo com uma maior confiabilidade, o sistema

Criminal da Secretaria da Segurança Pública, respon-

do Ministério da Saúde deixa a desejar na classifica-

sável pelo controle dos respectivos dados. Como já

ção das mortes em intervenções legais, independen-

descrito neste material, a metodologia inclui o cruza-

temente das fragilidades apresentadas pelos dados

mento das informações oriundas de três fontes: Polícia

dos órgãos de segurança, segundo o pesquisador. “As

Civil, Polícia Militar e Perícia Forense. “E ainda revisa

mortes perpetradas por policiais correspondem de

a estatística mensal incluindo os casos das tentativas

20% a 30% do total que o Atlas da Violência e o Fórum

de homicídio que vêm se consumar posteriormente,

Brasileiro de Segurança Pública apontam. É uma

considerando o prazo de até três meses”, acrescenta

subclassificação muito mal feita”. As mortes decorren-

o documento.

tes de operações policiais entram na base de dados do

O relatório, que não se reporta uma vez sequer à

sistema de saúde como agressões, mas falta a infor-

expressão “mortes a esclarecer”, recomenda que o

mação de que foi cometida por um agente do Estado.

mesmo controle de qualidade das informações sobre

O Governo do Ceará reforça essa constatação

os casos categorizados como crimes violentos letais

ao admitir que a Secretaria da Segurança Pública e

intencionais seja aplicado aos boletins de ocorrência

Defesa Social exclui as mortes decorrentes de inter-

no que se referem aos óbitos cuja causa não foi deter-

venção policial do cômputo dos crimes violentos

minada. “Os casos de ‘mortes suspeitas’ correspon-

letais intencionais. “As mortes decorrentes de inter-

dem a casos em que não é possível definir, no momento

venção policial não estão incluídas nos CVLI, mas

do registro da ocorrência no distrito policial, a natu-

devem estar contabilizadas (“diluídas”) no conjunto

reza criminal (ou mesmo não criminal) do evento, por

dos óbitos por agressão (Datasus), visto que a catego-

exemplo, envolvendo situações de mortes naturais não

ria mortes por intervenção legal (Datasus) quase não

atestadas ou que não permitem identificar se a causa

apresenta valores, ou seja, é subnotificada”, registra

foi um acidente, um suicídio etc. Assim, o que importa

o relatório “O Cenário da violência e da criminalidade

nesse universo de possibilidades é evitar que casos que

no Brasil e no Ceará”.

apresentem indícios de agressão dolosa sejam subno-

Na publicação, o governo estadual considera que as

tificados como morte suspeita, assim como, na saúde,

estatísticas locais de crimes violentos letais intencio-

deve-se evitar que mortes por agressão sejam subnoti-

nais são bastante consistentes, em função da metodo-

ficadas como evento cuja intenção é indeterminada no

logia aplicada pela Assessoria de Estatística e Análise

âmbito das mortes por causas externas”.
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MORTES A ESCLARECER:
QUESTÃO MAIS SENSÍVEL

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

MORTES EM PRESÍDIOS

também não inclui mortes decorrentes de intervenção

90

policial na contagem de homicídios dolosos.

computados como homicídios dolosos pelo

Em 2017 e 2018, o Governo do Ceará informou ao
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, responsável pelo
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, não ter contabilizado homicídios em unidades prisionais entre as vítimas
de homicídio doloso. A Secretaria da Segurança Pública

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019,

assassinatos em unidades prisionais não foram
Governo do Ceará, em três anos: 38 em 2017,

que reúne informações dos dois últimos anos, traz as

49 em 2018 e três em 2019

seguintes informações sobre óbitos em unidades prisio-

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

nais: das 5.329 mortes violentas intencionais registradas
em 2017 pelo Governo do Ceará, estão 38 homicídios
que o estado não reconhece como homicídio doloso, e
das 4.788 mortes violentas intencionais registradas em

VIOLÊNCIA POLICIAL

pelo Governo do Estado entre os homicídios dolosos e

518

outros 518 casos de morte decorrente de intervenção poli-

foram computadas como homicídios dolosos

cial, com o agente em serviço ou fora da atividade, também

pelo Governo do Ceará, em três anos: 161 em

não entraram na conta de homicídios. O órgão explica que

2017, 221 em 2018 e 136 em 2019

os óbitos em operação policial não são considerados como

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

2018 pelo Governo do Ceará, estão 49 homicídios que o
estado não considera homicídio doloso.
Juntando aos dados de 2019 disponibilizados pela
Secretaria da Segurança Pública, em três anos, pelo menos
90 óbitos em unidades prisionais não foram computados

mortes decorrentes de intervenção policial não

intencionais, pois possuem excludente de ilicitude.
Uma das principais diferenças na contagem de mortes
violentas intencionais pelas unidades da federação é a

“Para melhor padronização da contagem de mortes e,

inclusão ou exclusão dos óbitos decorrentes de interven-

assim, possibilitar a comparabilidade dos dados, o FBSP

ção policial, em função da variação entre os estados no

adota a categoria Mortes Violentas Intencionais (MVI), que

trato dos excludentes de ilicitude de tais operações. Outra

se refere à soma de homicídios dolosos, lesão corporal

diferença na contabilização dos assassinatos é em relação

seguida de morte, latrocínio, mortes de policiais (dentro e

à qualificação do homicídio, se doloso ou culposo. “Minas

fora de serviço – já incluídas nos homicídios, mas separa-

Gerais, por exemplo, soma todos os homicídios consuma-

das para visibilidade do fenômeno) e mortes decorrentes

dos”, exemplifica Marina Bohnenberger, pesquisadora do

de intervenção policial (dentro e fora de serviço), com o

Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

cuidado de não incorrer em dupla contagem nos estados

A maioria dos estados, entre eles o Ceará, exclui dos

que somam as mortes decorrentes de intervenção policial

crimes violentos letais intencionais as mortes decorrentes

nos homicídios dolosos”, explica Marina Bohnenberger.

de intervenção policial, mas inclui os óbitos dos agentes

Alguns governos estaduais são acusados de maquiar

de segurança pública, em serviço e fora de serviço, pois

as estatísticas criminais para passar a impressão de que

já contabilizadas nos homicídios dolosos. “Alguns estados

a violência está diminuindo. O principal alvo da maioria

contabilizam as mortes decorrentes de intervenção policial

dos críticos às metodologias empregadas para mensurar

na contagem de CVLI: Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco,

a violência é o estado de São Paulo, cujos dados revelam,

Piauí, Acre, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso

ao longo dos últimos anos, quedas sucessivas nos índices

do Sul e Rondônia”, acrescenta a pesquisadora.

de homicídios. Segundo o Atlas da Violência 2019, São
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TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Estágio de aplicações táticas para instrutores da
Polícia Militar, no Centro de Adestramento Leste,
na Vila Militar, no Rio de Janeiro
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Paulo tem a menor taxa de mortes violentas intencionais
do país e também a menor taxa de homicídios de jovens,
negros e de mulheres.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo

VIOLÊNCIA INTENCIONAL
O Ceará é um dos estados onde as mortes
decorrentes de intervenção policial não entram

divulgou que a taxa de homicídios no primeiro semestre

na contagem de homicídios dolosos feita pela

de 2019 chegou ao patamar mais baixo desde 2001. O

Secretaria da Segurança Pública.

estado registrou queda no número de vítimas de latrocí-

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública,

nios, roubos, estupros e homicídios no primeiro semestre

ao contrário, trabalha com a categoria “mortes

em comparação com o mesmo período de 2018.

violentas intencionais”, que corresponde

Há controvérsias não apenas em relação à metodologia

à soma das vítimas de homicídio doloso,

empregada pelo Governo de São Paulo para contabilizar

latrocínio, lesão corporal seguida de morte e

os crimes e mortes, mas também envolvendo a divulgação

também mortes decorrentes de intervenções

das informações. Os dados de violência letal intencional

policiais em serviço ou não. O Anuário

contra mulheres, único crime que aumentou mês a mês

Brasileiro de Segurança Pública trabalha com

no primeiro semestre de 2019 no estado, foram também

os dados fornecidos pelas secretarias estaduais

os únicos que ficaram indisponíveis da página eletrônica

de segurança pública.

do órgão de segurança pública durante nove meses.

O Atlas da Violência se baseia nos dados do

Enquanto os dados de todos os indicadores crimi-

Sistema de Informação sobre Mortalidade,

nais em queda estavam sendo divulgados, o número de

do Ministério da Saúde, para apresentar as

homicídios contra mulheres não aparecia. A desatuali-

estatísticas de homicídio.

zação da página estava em curso desde dezembro de
2018. A Secretaria da Segurança Pública fez a atualização no mesmo dia em que foi questionada a respeito e

os casos de legítima defesa do cidadão comum – nas

atribuiu o problema a “um erro no sistema”.

estatísticas, serão contados como homicídio, no BO,

“São Paulo é o estado que apresenta a maior queda.

indicando ou não que pode ter sido legítima defesa;

De 2006 a 2016 os assassinatos diminuíram 46%. Esses

haverá uma investigação e, lá na frente, o Ministério

números são reais ou o estado subnotifica as estatísti-

Público ou o Júri vai confirmar ou não. São Paulo - e a

cas, conforme já foi denunciado?”, perguntou a Revista

maior parte dos estados - não contabiliza essas mortes

Fórum em 2018 para Roberta Astolfi, pesquisadora do

em homicídios. As mortes decorrentes de intervenção

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. “Existem alguns

policial são divulgadas na estatística trimestral e só.

debates a respeito da política de estatísticas criminais

Não são escondidas, mas são menos divulgadas do que

do estado de São Paulo. A primeira é que o principal

as outras ocorrências”, diz a pesquisadora do Fórum

indicador de homicídios no estado, do qual o governo

Brasileiro de Segurança Pública.

em geral faz propaganda, é o número de ocorrências e
não o número de vítimas”.

A questão mais delicada, na avaliação da pesquisadora, está relacionada com as mortes a esclarecer. “De

A pesquisadora reconhece que o problema existe, mas

fato, não são todas essas ocorrências que podemos

é “contornável”, pois o Governo de São Paulo também

chamar de homicídios – podem ter sido acidentes,

divulga o número de vítimas na página eletrônica da

suicídios etc. Mas o Protocolo de Bogotá1 sugere que

Secretaria da Segurança Pública. Ainda sobre a forma

esses casos deveriam ser, no máximo, 10% da soma

como o governo faz a propaganda dos dados, Roberta

das duas. Ou seja, de uma soma de 6.016 casos de

Astolfi observa que as mortes decorrentes de intervenção

homicídio mais mortes indeterminadas no estado em

policial são automaticamente colocadas fora das estatísti-

2016, temos que 39% são mortes indeterminadas.

cas de homicídio, em São Paulo e na maioria dos estados.

Isso pode ser talvez uma limitação na capacidade de

“Ora, a exclusão de ilicitude é absolutamente legí-

trabalho da perícia. De todo modo, esse é o ponto

tima do ponto de vista da Justiça, pois só pode ser

mais sensível e que a sociedade precisa cobrar para

dada depois da investigação. É o que acontece com

que ele seja revertido”.
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CONFERÊNCIA PARA
APERFEIÇOAR DADOS
O que é mesmo um homicídio? A pergunta não é
simplória como, a priori, parece. Em função de tantas
divergências na contabilização dos homicídios, vários
pesquisadores e representantes do poder público e da
sociedade se reuniram para definir um conceito e recomendar um padrão na contagem dos óbitos violentos. O
Protocolo de Bogotá é resultado da Conferência sobre
Qualidade de Dados de Homicídio na América Latina e
Caribe, realizada na capital da Colômbia, em 2015, que
reuniu mais de 90 pessoas, entre especialistas, pesquisadores e representantes da gestão pública e de organizações da sociedade de 12 países, entre eles o Brasil.
O protocolo definiu oito critérios técnicos necessários
para garantir elevado grau de validade, confiabilidade e transparência das informações oficiais sobre homicídios: unidade
de registro de homicídio, definição de homicídio, informações mínimas no registro de morte, dados desconhecidos
e indeterminados, convergência entre dados da saúde e da
segurança pública, mecanismos para verificação e validação
de dados, disseminação e transparência e periodicidade e
oportunidade da divulgação.
O Protocolo de Bogotá considera homicídio toda
morte causada por agressão intencional de outra pessoa,
independente da legalidade do fato. As estatísticas de
homicídios deveriam incluir toda “morte causada por
uma agressão intencional”, inclusive “mortes por agressão cometidas por agentes públicos no exercício do seu
dever profissional, mesmo quando sejam legais, bem
como as mortes acontecidas no exercício da legítima
defesa por parte de qualquer pessoa”.
Além do homicídio doloso, os dados de mortes violentas intencionais deveriam, portanto, incluir os casos de
latrocínio, que é o roubo seguido de morte; lesões corporais que resultam em óbito; e mortes decorrentes de
oposição à intervenção policial. “Com o protocolo, sai a

PROTOCOLO DE BOGOTÁ
Critérios propostos por áreas temáticas:
1 - Unidade de registro de homicídio
Vítima (e não só crime)
2 - Definição de homicídio
Morte por agressão intencional
(independentemente da legalidade do fato).
3 - Informações mínimas no registro de morte
Conjunto de variáveis para a vítima, o autor e
o fato.
4 - Dados desconhecidos e indeterminados
Com limiares específicos de tolerância para
o percentual de casos perdidos por variável,
e com um limite máximo de 10% dos casos
classificados em categorias residuais que
possam ou não conter homicídios.
5 - Convergência entre dados
da saúde e da segurança pública
Proximidade entre os dados do Ministério da
Saúde e os das secretarias de segurança e
similares: diferença máxima de 20% entre
as fontes.
6 - Mecanismos para
verificação e validação de dados
Participação da sociedade civil nos mecanismos
de verificação e validação.
7 - Disseminação e transparência
Divulgação das informações, tanto dos dados
agregados quanto dos microdados.
8 - Periodicidade e
oportunidade da divulgação
Atraso máximo de seis meses entre o fato e a
divulgação para os dados do sistema de justiça
e de dois anos para os dados baseados em
declarações de óbito.

ideia de homicídio como uma categoria legal, que está nos
códigos penais, até porque os países têm classificações

De acordo com o protocolo, o tempo decorrido entre o

diferentes. Para evitar isso, definiu-se homicídio como

homicídio e a inclusão do registro nos dados deve ser de

uma pessoa que intencionalmente matou a outra, o que

no máximo seis meses. O protocolo estabelece ainda que

envolve agressões mais intervenções legais”, reforça

a discrepância entre as informações dos órgãos de segu-

Daniel Cerqueira, coordenador do Atlas da Violência,

rança pública e dos órgãos de saúde não deve superar o

publicação que adota o conceito de homicídio recomen-

percentual de 20%. A falta de informação sobre a idade da

dado pelo Protocolo de Bogotá e trabalha com os dados

vítima é admitida em até 5% dos casos e a falta de infor-

fornecidos pelo Ministério da Saúde.

mação sobre o sexo da vítima, em até 1% dos registros.

131

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

E A QUALIDADE DAS
INFORMAÇÕES CRIMINAIS?
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do
Ceará, ao explicar a metodologia para apresentação de estatísticas mensais, diz que acrescentou a doutrina defendida
pela Secretaria Nacional de Segurança Pública às práticas já
existentes em relação à coleta, ao tratamento e à divulgação
dos dados. O órgão estadual se reporta, inclusive, ao início
do trabalho empreendido pelo governo federal.
“A Secretaria Nacional de Segurança Pública, do

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

QUALIDADE DOS DADOS

9–
0

lugar é a posição que o Ceará ocupa no
mais recente ranking elaborado pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública sobre

Ministério da Justiça, iniciou em 1998 um esforço arti-

qualidade dos dados oficiais de mortes

culado de criação de um sistema de informações poli-

violentas intencionais.

ciais capaz de dotar gestores, estudiosos e o público em

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019

geral de subsídios para a compreensão dos fenômenos
relativos à segurança pública. O Sistema Nacional de
Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal

Pública. “Finalmente, estabeleceu-se o seguinte protocolo

introduziu, no âmbito da segurança pública, um novo

de divulgação das informações: as estatísticas correspon-

enfoque à questão do rigor na gestão de informações

dentes a um dado mês serão divulgadas até o décimo

estatísticas policiais, em especial no tocante a cuidados

dia do mês subsequente, salvo casos excepcionais”. A

metodológicos estatísticos”, descreve a Secretaria da

Secretaria da Segurança Pública aponta que possui a

Segurança Pública.

convicção de que um dos grandes instrumentos de gestão

O órgão do Governo do Estado reúne na categoria

democrática é o desenvolvimento de um sistema de esta-

de crimes violentos letais intencionais os homicídios

tísticas criminais precisas, eficientes e de alta credibilidade.

dolosos, as lesões corporais que resultam em óbito e os

O Ceará figura em nono lugar no mais recente

roubos seguidos de morte. “A quantidade será definida

ranking elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança

pela soma de todos os homicídios classificados como

Pública sobre qualidade dos dados oficiais de mortes

dolosos, isto é, praticados voluntária ou intencional-

violentas intencionais. As unidades federativas são

mente, por qualquer instrumento ou meio, de todas as

distribuídas por quatro grupos, segundo qualidade

lesões intencionais que resultaram em morte e de todos

estimada dos registros estatísticos. O Ceará e mais seis

os latrocínios praticados. Outros crimes classificados

estados do Nordeste fazem parte do grupo 1, aquele

como homicídio doloso após o resultado do trabalho poli-

com maior qualidade das informações. Alagoas é o

cial, bem como os que resultaram na ausência de dolo,

estado com a melhor avaliação.

poderão ser retificados a posteriori na série”, explica.

A classificação, segundo grupos de qualidade, é

O órgão esclarece que, em relação à dimensão

bienal, e a última foi realizada em 2018. O ranking,

temporal, computam-se valores mensais por entender

publicado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública

que o fenômeno da criminalidade possui peculiaridades

2019, foi elaborado com base nas informações de 2017 e

que demandam esse nível de desagregação das estatís-

2018 repassadas pelas secretarias de segurança pública

ticas. “Portanto, a estatística mensal será computada

dos estados.

por meio da contagem de todos os crimes que ocorram

A cada unidade da federação é atribuída uma pontu-

entre o primeiro e o último dia do mês (inclusive). A

ação, de acordo com a análise de cinco eixos: conceito,

convenção empregada é a de utilizar, prioritariamente,

informações registradas, informações perdidas, conver-

a data de ocorrência do evento criminal e não a data de

gência e transparência. O levantamento foi desenvol-

registro do Boletim de Ocorrência ou outro documento

vido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em

oficial de registro de eventos criminais”.

parceria com o Laboratório de Análise da Violência da

As estatísticas são coletadas no estado do Ceará como
um todo, segundo informe da Secretaria da Segurança
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro, seguindo os
critérios descritos no Protocolo de Bogotá.
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INCONSISTÊNCIAS
E OMISSÕES GRAVES
EM DADOS SOBRE PRESÍDIOS
É contundente o relatório da visita feita por equipe
do Conselho Nacional do Ministério Público ao Ceará
em 2018. A Comissão do Sistema Prisional, Controle
Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
detectou “uma série de descompassos” pelo Ministério
Público estadual no preenchimento dos relatórios
decorrentes do cumprimento da Resolução nº 56, de
22 de junho de 2010, que dispõe sobre a uniformização
das inspeções em estabelecimentos penais.
A resolução foi criada, considerando, entre outras
questões, o respeito à integridade física e moral dos
presos, previsto pela Constituição Federal, e a conveniência da unificação dos relatórios de visita às unidades prisionais, com a finalidade de criar e abastecer
o banco de dados do Conselho Nacional do Ministério
Público. A resolução estabelece, entre outros pontos,
que os membros do Ministério Público incumbidos do
controle do sistema carcerário devem visitar mensalmente as unidades prisionais.
“Em que pese a unidade ministerial apresente índices
elevados de cumprimento da resolução (100%), a análise
de seus conteúdos revela omissões e inconsistências
graves, que repercutem na qualidade do banco de dados
deste CNMP. A principal delas tem a ver com o fato de,
em diversos campos, o somatório dos relatórios trimestrais não equivaler ao quantitativo registrado no relatório anual”, registra o documento do conselho nacional
sobre a visita ao Ceará, ocorrida em outubro de 2018.
O relatório acrescenta um agravante ao que já
considera grave. “A despeito da flagrante inconsistência, os dados em questão foram chancelados pela
Corregedoria-Geral do MP/CE, que os remeteu ao
CNMP. E outras muitas omissões há: (I) registro de
mortes sem a identificação da causa; (II) registro de
apreensão de droga sem a identificação da espécie de
entorpecentes ou a sua quantidade; (III) registro de
fugas, sem o seu quantitativo”, lista o documento.
Durante a visita, o conselheiro Dermeval Farias,
presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle
Externo da Atividade Policial e Segurança Pública,
do Conselho Nacional do Ministério Público, tratou
dos problemas em reunião com o então procurador-geral de Justiça cearense, Plácido Rios, e a
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corregedora-geral em exercício, procuradora Maria
José Marinho. Ao indicar as inconsistências nas informações, o conselheiro não deixou de mencionar que o
Ministério Público do Ceará tinha “excelente índice de
cumprimento das Resoluções do CNMP”.

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

SISTEMA PENAL:
DENÚNCIAS DE TORTURA
E ÓBITOS SOB SUSPEITA
Graves denúncias em relação à situação de privação de liberdade têm mobilizado diversas organizações

Na ocasião, o presidente da comissão do conselho

cearenses. Sob a coordenação do Conselho Estadual

nacional apresentou uma tabela evidenciando as fragi-

de Defesa dos Direitos Humanos, um grupo reunindo

lidades encontradas nos formulários de visita às unida-

outras 16 instituições preparou no início de 2019 um

des de privação de liberdade. “A corregedora-geral em

relatório1 que sistematiza várias acusações de violação

exercício esclareceu que irá adotar as providências

de direitos no sistema penitenciário estadual.

para aperfeiçoar o processo de validação dos formulá-

O relatório recomenda que a Secretaria da

rios de visita técnica, tanto a estabelecimentos prisio-

Segurança Pública e Defesa Social instaure procedi-

nais quanto a órgãos policiais, de maneira a minimizar

mentos de investigação de mortes que aconteceram

a ocorrência de erros e inconsistências, garantindo, por

nas unidades prisionais e que esse trabalho de apuração

parte do Ministério Público do Estado do Ceará, uma

seja acompanhado pelo Ministério Público estadual. O

maior fidedignidade dos dados”, aponta o relatório.

documento cita denúncias de pelo menos dez mortes

A visita da comitiva ao estado identificou vários
outros problemas relacionados ao sistema carcerário

sob suspeita de agressão em seis centros de privação de
liberdade no estado.

e à área da segurança pública. Mas no encontro com

“Na audiência de oitiva das famílias foi apre-

o procurador-geral de Justiça, o representante do

sentada de forma uníssona a preocupação com as

Conselho Nacional do Ministério Público afirmou que,

condições de segurança e de saúde dos detentos

“apesar da gravidade dos problemas encontrados no

que podem gerar óbitos. Mesmo diante do choque de

sistema prisional e na segurança pública do estado, a

gestão apresentado pela Secretaria de Administração

articulação dos atores do sistema de justiça criminal e

Penitenciária, novas mortes suspeitas ou em razão

do próprio Ministério Público, como indutor de políti-

de saúde têm ocorrido no interior das unidades

cas públicas, tem o condão de promover significativas

prisionais”, descreve o relatório. A Secretaria da

mudanças no cenário encontrado”.

Administração Penitenciária foi criada em dezembro

Em fevereiro de 2019, ao divulgar o relatório da visita,

de 2018.

o conselheiro ratificou as impressões sobre “o grave

O choque de gestão do sistema prisional, ao qual

cenário encontrado tanto no sistema prisional quanto na

se refere o documento, tem sido defendido pelo

segurança pública” do Ceará. Apesar do diagnóstico, ele

Governo do Ceará como uma medida que diminuiu a

destacou a iniciativa do Ministério Público cearense em

capacidade de organização e articulação dos líderes

constituir o Núcleo de Investigação Criminal, composto

de facções criminosas. Mesmo estando presos, eles

por promotores de Justiça encarregados da investiga-

conseguiam orientar ações criminosas fora das

ção de delitos praticados dentro do sistema prisional.

prisões. Para os familiares dos detentos, a nova gestão
do sistema prisional ampliou um modelo de repressão

“A despeito da flagrante inconsistência, os
dados foram chancelados pela CorregedoriaGeral do MP/CE, que os remeteu ao CNMP.
E outras muitas omissões há: registro
de mortes sem a identificação da causa;
registro de apreensão de droga sem a
identificação da espécie de entorpecentes
ou a sua quantidade; registro de fugas,
sem o seu quantitativo”.
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que ampliou e intensificou a prática de maus-tratos
para os confinados em geral.
A partir das denúncias de familiares de pessoas
privadas de liberdade, o Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura também divulgou, em
abril de 2019, relatório apontando violações de direitos e tortura em presídios do Ceará. Os peritos percorreram três unidades prisionais entre 25 de fevereiro
e 1º de março e constataram problemas em todas
elas: superlotação, falta de acesso à água, falhas na

/

assistência médica, número restrito de refeições e indí-

tipo de confronto foram medicados, autuados por um

cios de prática de tortura, além da transferência de

delegado de polícia e passaram por exame de corpo

mais de 3,5 mil presos entre diferentes unidades sem

de delito, que não comprovam ferimentos com marcas

notificação ao Ministério Público e deixando as famílias

ou fraturas com indícios de prática de tortura. Tudo

dos detentos sem informações sobre eles.

registrado pelas unidades com acompanhamento de

Órgão vinculado ao Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos, o Mecanismo Nacional de Prevenção

autoridades de outras instituições”, registra outro
trecho da nota.

e Combate à Tortura apontou que, durante a interven-

O órgão de administração penitenciária garantiu

ção federal em presídios cearenses, no início de 2019,

ainda que todos os presos recebiam kits básicos de

agentes que participaram da força-tarefa chegaram

higiene pessoal e refutou que houvesse problemas

até mesmo a quebrar os dedos de presos. Diante da

quanto à alimentação servida aos detentos. “Os presos

contundência do relatório, o Conselho Penitenciário do

do sistema carcerário cearense recebem quatro refei-

Ceará divulgou uma nota de repúdio. “Os dados trazi-

ções diárias, todas monitoradas e acompanhadas por

dos pelo relatório do Mecanismo Nacional constituem

equipe de nutricionistas, que garantem a quantidade

flagrante afronta ao Estado de Direito, desafiando,

necessária e saudável de proteínas, vitaminas, carboi-

assim, uma enérgica reação dos órgãos competentes

dratos e outros nutrientes exigidos”.

para a rigorosa apuração da responsabilidade admi-

Não é o que revela um dossiê2 sobre as prisões

nistrativa e criminal dos agentes públicos envolvidos”,

cearenses, entregue em maio de 2020 à Comissão

cita um dos trechos da nota.

de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia

Foi também por meio de nota que a Secretaria

Legislativa do Ceará. O material, com 34 páginas,

da Administração Penitenciária respondeu às acusa-

reúne documentos, fotografias e depoimentos de

ções. Além de apontar que todas as medidas tomadas

detentos e familiares que expõem um tratamento

respeitavam a legislação penal, o órgão atribuiu a

degradante aos internos do sistema prisional.

superlotação ao fechamento de 98 cadeias e a respec-

A insuficiência de alimentos e/ou a entrega de

tiva transferência dos detentos para outras unidades

comida estragada ou crua não são eventualidades,

prisionais, garantindo segurança aos próprios presos e

como denunciaram alguns detentos, inclusive uma

aos agentes penitenciários.

jovem presa enquanto estava gestante. “Eu chorava

A secretaria também nega a prática de tortura nos

de fome, que as lágrimas caíam na minha barriga. Eu

centros de privação de liberdade. “A reestruturação

fui presa com 76 kg. Eu, com nove meses de grávida,

e a presença do Estado tem por objetivo estabelecer

estava com 70 kg. Já cansei de botar a colher no

o controle dentro da lei, o que ocasionou, por vezes,

frango (que é servido), e o frango escorrer sangue, e

reações dos presos, como amotinamento e agressões

eu comer aquilo ali porque só tem aquilo. Ou come ou

contra servidores públicos. Os presos feridos nesse

fica com fome”.

NOTAS
O Protocolo de Bogotá foi elaborado na Conferência sobre Qualidade de
Dados de Homicídios na América Latina e no Caribe, realizada na capital
da Colômbia, entre os dias 7 e 9 de setembro de 2015. A elaboração
envolveu mais de 90 pessoas, entre especialistas em segurança pública,
instituições de estatística, autoridades governamentais, membros
de instituições de justiça criminal e de saúde e acadêmicos oriundos
dos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica El
Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Peru e Venezuela.
1

Relatório que sistematizou, em janeiro e fevereiro de 2019,
denúncias de violação de direitos no sistema penitenciário do Ceará
envolveu a articulação das seguintes instituições:
Assembleia Legislativa do Ceará - Escritório de Direitos Humanos e
Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar
Associação Brasileira para Ação por Direitos da Pessoa com Autismo
Câmara Municipal de Fortaleza - Escritório de Direitos Humanos e

2

Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente
Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa
Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos
Conselho Penitenciário do Ceará
Conselho Regional de Serviço Social
Defensoria Pública do Estado do Ceará
Fórum Cearense da Luta Antimanicomial
Fórum Popular de Segurança Pública
Instituto Negra do Ceará
Ordem dos Advogados do Brasil – Ceará - Comissão de Direitos
Humanos
Pastoral Carcerária do Ceará
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Universidade Federal do Ceará
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Política de segurança: até
onde vai a transparência?
Restrição na liberação de dados pelo Governo do Ceará dificulta o trabalho das
equipes de saúde para esclarecimento das mortes violentas e classificação dos óbitos
no Sistema de Informação sobre Mortalidade. Outros casos expõem problemas de
transparência quando se trata de segurança pública no estado.

O CEARÁ CONQUISTOU o primeiro lugar no Ranking

Quando o comitê deu visibilidade aos dados rece-

Nacional da Transparência1, projeto patrocinado pela

bidos, o órgão do governo estadual informou, por

Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público

meio de nota, que os casos de mortes a esclarecer

Federal, que divulgou o resultado em 2016. O governo

são classificados conforme manual de preenchimento

cearense ostenta a posição de estado mais transpa-

elaborado pelo Sistema Nacional de Informações de

rente do Brasil. Mas esse nível de transparência também

Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp),

permeia a segurança pública? Em 2019, a Secretaria da

do Ministério da Justiça. Apesar da indisponibilidade

Segurança Pública e Defesa Social restringiu a libera-

dos números para acesso público, a Secretaria da

ção de informações sobre óbitos. Antes, a Secretaria

Segurança Pública acrescentou que tem “como prio-

Municipal de Saúde de Fortaleza recebia da Perícia

ridade manter a transparência e a confiabilidade dos

Forense relatórios de todas as mortes violentas com

dados criminais e dar publicidade a eles, seguindo as

detalhamento e variedade de dados.

diretrizes e orientações previstas no manual”.

A limitação no repasse das informações difi-

A dificuldade de acesso às fontes de informação

culta o trabalho das equipes de saúde responsáveis

e a falta de divulgação de dados sobre a situação da

pela “alimentação” do Sistema de Informação sobre

segurança pública no Ceará não fazem parte de um

Mortalidade, do Ministério da Saúde. O documento

caso isolado. Há um histórico de obstáculos, mesmo

fundamental para isso é a Declaração de Óbito, emitida

quando envolve trabalhos de pesquisa de interesse

pelo serviço de medicina legal, que no Ceará integra a

do Ministério da Justiça, a exemplo do que registra o

estrutura da Perícia Forense. Mas quando esse ates-

primeiro volume da coleção “Pensando a segurança

tado não oferece informações suficientes para a devida

pública2”, intitulado “Homicídios no Brasil: registro e

codificação no sistema, é necessário que outras fontes

fluxo de informações”, publicado em 2013.

sejam consultadas, como Boletim de Ocorrência, laudo
cadavérico e material de investigação.

“O uso da comparação de dados entre Recife,
Jaboatão dos Guararapes e Fortaleza como estraté-

O deputado estadual Renato Roseno questiona por

gia de pesquisa, a princípio, despertou desconfiança,

que os dados sobre mortes a esclarecer também não

principalmente nas autoridades policiais cearenses

constam nos canais de comunicação do Governo do

que demoraram a fornecer os dados para a realiza-

Estado, acessíveis a qualquer cidadão. “Só ficamos

ção da pesquisa. Dificuldade esta que não foi verifi-

sabendo desta categoria em 2018, e isso despertou em

cada em Fortaleza e Recife em relação aos dados do

nós curiosidade. Quando vimos os números, tomamos

Poder Judiciário e do Ministério Público”, apontam os

um susto”, observa o relator do Comitê Cearense

autores do trabalho “Diagnóstico de homicídios: um

pela Prevenção de Homicídios na Adolescência,

estudo comparado sobre os crimes de homicídio e

que teve acesso às informações apenas depois de

latrocínio investigados pela polícia judiciária e julga-

encaminhar uma solicitação oficial à Secretaria da

dos pelo Poder Judiciário em Recife-PE, Jaboatão dos

Segurança Pública.

Guararapes-PE e Fortaleza-CE, de 2007 a 2009”.2
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WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Painel da 22ª Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios, evento
realizado em abril de 2019: ato falho
na falta de acento em transparência?
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Os pesquisadores acrescentam que, mesmo com as

Brasil” que o Ceará foi um dos cinco estados que não

intervenções da então Secretaria Nacional de Segurança

responderam à “Pesquisa Diagnóstico das Políticas de

Pública, as dificuldades se mantinham. “Quando não

Redução da Criminalidade Violenta nas Unidades da

mais se tinha esperança de conseguir os dados estatís-

Federação”, realizada pela então Secretaria Nacional

ticos da cidade de Fortaleza, mesmo após intervenção

de Segurança Pública.

da Senasp, os mesmos chegaram via internet, o que

“Primeiramente, a Senasp oficiou os governadores

deixou o grupo extremamente satisfeito por poder dar

estaduais e distrital para que esses indicassem um

continuidade ao trabalho”.

interlocutor para receber o questionário e respondê-lo.

O grupo de pesquisa também questiona a falta

Após isso, foram enviados os questionários por meio

de informações no portal eletrônico da Secretaria da

de link e senha, com um prazo de três semanas para

Segurança Pública e Defesa Social. “Com relação ao

resposta. O envio ocorreu, na maior parte dos casos, no

estado do Ceará, não foi possível visualizar, pelo portal

fim do mês de maio de 2015. Entretanto, após diversas

da SSPDS, iniciativas pontuais e incisivas ao combate à

cobranças às UFs cujos prazos já haviam terminado e

criminalidade, por meio de programas de segurança e

adiamentos nos prazos inicialmente dados, coletaram-se

de política comunitária, demonstrando, dessa maneira

as respostas de 22 UFs, finalizando o banco de dados em

e em comparação ao estado de Pernambuco, um distan-

30 de junho de 2015. Os estados que não responderam

ciamento maior da população cearense em relação a

esse questionário foram: Ceará, Goiás, Rio Grande do

essas informações”.

Sul, Roraima e São Paulo”, explicita a publicação do

Ao concluir o estudo, o grupo de pesquisa reco-

Ministério da Justiça.

menda de forma incisiva uma abertura maior para o

Três anos depois, em março de 2018, o Governo do

acesso aos dados sobre segurança pública. O relatório

Ceará também não havia encaminhado as respostas

final se refere a autoritarismo e sonegação de infor-

solicitadas para o Monitor da Violência3, uma página

mações. “O grupo não poderia deixar de sugerir uma

especial no portal de notícias G1 para mostrar mês a

tentativa de maior flexibilização no acesso às infor-

mês os números disponíveis sobre segurança pública. A

mações por parte dos gestores da polícia, que ainda

iniciativa, que tem como objetivo possibilitar um diagnós-

padecem de um autoritarismo na esfera de decisão, o

tico mais atualizado da violência e cobrar transparência

qual contamina toda a instituição e dificulta o trabalho

dos governos, envolve uma parceria com o Núcleo de

sério realizado pelos próprios órgãos do sistema de

Estudos da Violência, da Universidade de São Paulo, e

justiça, a exemplo da sonegação de informações aos

o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

pesquisadores deste grupo, mesmo com a intervenção
do Ministério da Justiça”.

O mapa do Monitor da Violência que exibia os dados
de janeiro de 2018 contava com as informações de 21

A pesquisa foi realizada durante o governo Cid

estados e do Distrito Federal. O Ceará era um dos cinco

Gomes, mas o problema vem se repetindo no governo

estados que ainda não dispunham dos números. “Os

de Camilo Santana. Em 2015, o Ministério da Justiça

dados estão sendo consolidados e, por isso, não foram

apontou no relatório “Diagnóstico dos Homicídios no

divulgados ainda” foi a explicação dada, mais de um mês
e meio depois, pela Secretaria da Segurança Pública.

“Os gestores da polícia ainda padecem
de um autoritarismo na esfera de
decisão, o qual contamina toda a
instituição e dificulta o trabalho
sério realizado pelos próprios órgãos
do sistema de justiça, a exemplo
da sonegação de informações
aos pesquisadores, mesmo com a
intervenção do Ministério da Justiça".
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Na página especial do Monitor da Violência, era
possível navegar por cada um dos estados e encontrar
dois vídeos: um com uma análise de um especialista
indicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública
e outro com um diagnóstico de um representante do
governo. Quem são os grupos/pessoas que mais matam
no estado, por que eles matam e como isso mudou
ao longo da última década? O que fazer para mudar
esse cenário? As perguntas ficaram sem respostas do
Governo do Ceará.

/

“Apenas três dos 27 governos estaduais não enviaram
respostas às questões em vídeo: Bahia, Ceará e Rio de
Janeiro”, apontou o Monitor da Violência, sem deixar de
observar que a soma dos homicídios nesses três estados
correspondia a mais de 1/4 das mortes violentas no Brasil em
2017. O Ceará teve o maior crescimento de mortes tanto em
número absoluto quanto percentualmente em relação a 2016.
O governo cearense considera que não é legítimo fazer
comparação dos dados criminais entre os estados, já que
as unidades federativas utilizam metodologias diferentes
para contabilizar os homicídios. A Secretaria da Segurança
Pública afirmou, à época, mais uma vez por meio de nota,
que não tem medido esforços para combater as mortes
violentas e vem reforçando ações de enfrentamento à
criminalidade em todo o território estadual. “Vale ressaltar
que o aumento registrado no Ceará, em 2017, também
foi contabilizado em outros estados do país, o que corrobora para atribuir esse crescimento a uma problemática
nacional e não localizada em um estado ou outro. Por
isso, há necessidade de haver uma pactuação nacional
que envolva todos os estados brasileiros”.
Em informe sobre as estatísticas criminais, o Governo
do Ceará afirma que a Secretaria da Segurança Pública
apresenta mensalmente os dados, com o objetivo de
acompanhar a evolução da criminalidade e da violência,
bem como promover o acesso público e irrestrito às
informações referentes à segurança pública no estado.
“Para fins de maior transparência, os casos decorrentes de intervenção policial, bem como os ocorridos em
unidade prisional também são apresentados na tabela”.
O Ceará é um dos estados onde os homicídios em operações policiais não entram na soma dos assassinatos.
Apesar de tantos problemas verificados na apresentação e no fornecimento das informações sobre segurança
pública e da prevalência do uso de notas na comunicação
com a sociedade, o Governo do Ceará é o único no Brasil
que atualmente disponibiliza em portal eletrônico próprio
os dados relativos a crimes violentos letais intencionais
desde 2014. Não é o suficiente. “Pelo que conheço, a
organização dos policiais está muito bem estruturada no
Ceará. Agora, sobre essa questão da transparência dos
dados, eu não destacaria nenhum estado da federação.
Ainda falta muito para termos polícias transparentes, que
tenham controle externo”, assevera Daniel Cerqueira,
coordenador do Atlas da Violência e também membro
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
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Erro ou má-fé na classificação dos homicídios? “A
piora de qualidade dos dados se deu, exatamente, a partir

A falta de transparência é um problema estrutural das

de julho de 2007, quando havia sido sancionada a lei que

forças de segurança. “As polícias no Brasil são ainda hoje

proibia a Polícia de enviar os dados para a Saúde. Quando

um produto do período da ditadura militar. As polícias

a Declaração de Óbito era enviada para a Secretaria da

brasileiras não entraram ainda no Estado Democrático

Saúde, muitas vezes, não apresentava a causa básica da

de Direito. Elas são verdadeiras caixas-pretas, que a

morte. Então, o campo dessa informação aparecia em

gente não conhece muito bem o que acontece. Muitas

branco”, resgata o coordenador do Atlas da Violência. E

vezes, a gente tem de acreditar que o dado é correto,

por mais esdrúxulo que seja, a lei não foi revogada. “Ela

mas não há nenhum processo de auditoria, não se sabe

continua vigente, por mais absurdo que possa parecer”.

qual é a qualidade desse dado”, lamenta o coordenador
do Atlas da Violência, Daniel Cerqueira.

Ao divulgar um estudo em 2011, demonstrando que,
a partir de 2007, a diminuição de 268,7% no número de

Avaliação semelhante era feita dez anos atrás pelo

homicídios no Rio de Janeiro coincidiu com um aumento

sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, autor da série de

do número de mortes violentas por causa indeterminada,

estudos Mapa da Violência, outra referência no país

o pesquisador desagradou a cúpula da Segurança Pública.

como pensador das questões que envolvem a segurança

E o então secretário, José Mariano Beltrame, ameaçou

pública. “Há uma resistência grande em abrir a caixa-

abrir um processo judicial contra o pesquisador.

-preta da criminalidade no país”.

“O documento fala em escamoteamento de infor-

Em alguns estados, a falta de transparência é explí-

mações, má-fé e ocultação. Os profissionais que traba-

cita. “Na Bahia é uma situação caótica que acontece. O

lham nestas instituições, como Instituto Médico Legal,

serviço de óbitos pertence à Polícia Civil, que é o órgão

o Instituto de Segurança Pública e a própria Secretaria

responsável por produzir as estatísticas criminais no

de Saúde, não estão satisfeitos com estas expressões.

estado. No entanto, de uns anos para cá, a Secretaria da

Não houve escamoteamento e muito menos má-fé. Nós

Segurança divulgou outros dados, e a própria Polícia Civil

temos um instituto transparente há anos”, contrapôs à

entrou com um ofício contra a Secretaria da Segurança,

época o secretário da Segurança Pública.

inclusive indo parar no Tribunal de Contas do Estado,

Em audiência pública na Assembleia Legislativa do

apontando que vários casos de homicídios não estão

Estado, o secretário admitiu parte do problema: a falta

sendo computados, como aqueles que acontecem dentro

de comunicação dos dados. Durante o evento, o soci-

dos presídios”, exemplifica Daniel Cerqueira.

ólogo Ignácio Cano, outro estudioso da violência, fez

As suspeitas de irregularidades na contabilização dos

questão de lembrar que “o Rio tem uma resistência

crimes violentos letais intencionais desde 2014 foram

histórica dos peritos na hora de escrever nos laudos a

indicadas em um relatório de auditoria, concluída em 2017

causa da morte”. E sem essa informação, o óbito passa

pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. As distorções

a ser tratado como “morte a esclarecer”, pelos órgãos

entre as informações apresentadas pela Secretaria da

de segurança, ou “morte por causa indeterminada”,

Segurança Pública e os dados enviados ao Tribunal de

pelos órgãos de saúde.

Contas pela Polícia Civil foram apontadas no relatório

Erro ou má-fé na classificação dos homicídios? “Pode

como evidências de subnotificação no índice de homicídios.

ser que o problema seja apenas um erro que aconteceu,

Informações sob suspeita também no Rio de Janeiro,

uma questão metodológica, mas, para descobrir isso, é

onde o ex-governador Sérgio Cabral chegou a sancionar

preciso ter acesso a todos os dados, total transparência,

um projeto de lei4 em 2007 que, na prática, permite ao

como é o caso dos dados da Saúde. Só por isso que eu

setor de segurança não fornecer informações aos órgãos

consegui fazer esses trabalhos. Imagina, se o Ministério

de saúde. “Com isso, muitas mortes ficaram indetermi-

da Saúde não divulgasse esses dados, como iríamos

nadas”, diz Daniel Cerqueira. A lei estadual impede o

saber se o número de homicídios é maior ou menor, se

acesso aos bancos de dados do Instituto de Segurança

as mortes por causas indeterminadas correspondem ou

Pública (ISP) a servidores de fora da Polícia Civil, do

não a homicídios...”, acrescenta Daniel Cerqueira, que

Ministério Público e do Judiciário.

tem uma série de estudos nessa área.
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Ato público do movimento Rio de Paz pela redução de homicídios no Rio de Janeiro lembra
crianças assassinadas: brinquedos doados por meninos e meninas de favelas e bairros da cidade
sobre lençol manchado de tinta vermelha nas areias da Praia de Copacabana, em 2012
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“Mortes violentas não esclarecidas e impunidade no

do ponto de vista do Estado de Direito ou do ponto de

Rio de Janeiro”5 é o título de um dos trabalhos, publicado

vista da impunidade, que incentiva novas mortes violen-

pelo pesquisador em 2012, em que ele constata que havia

tas”, argumentava.

uma deterioração significativa na qualidade dos dados

Em nota técnica divulgada em 2016, sobre a neces-

sobre óbitos violentos a partir de 2007 naquele estado,

sidade de uniformização nacional dos índices de crimes

sendo que o aumento abrupto do registro de mortes por

violentos, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais

causa indeterminada correspondia, em grande parte, a

dos Ministérios Públicos dos Estados e da União também

homicídios não reconhecidos. “As comparações refor-

alerta para a necessidade de transparência desses dados.

çam as evidências de ter havido alteração substancial

“Os achados de cadáver com características evidentes

no modus operandi da produção de informações sobre

de violência e mortes ocorridas no interior de estabele-

mortes violentas no estado do Rio de Janeiro, e tais

cimentos prisionais não podem ficar apartados das esta-

mudanças não ocorreram de forma aleatória em relação

tísticas de crimes violentos letais intencionais, sob pena

aos tipos de eventos”, atesta o trabalho.

de gerar espécie de subnotificação estatal na contramão

A partir das evidências encontradas, o autor defendia uma maior atenção das autoridades estaduais, das

da transparência exigida no trato de tão relevante tema
para a sociedade brasileira”, exemplifica.

secretarias municipais de Saúde e do próprio Ministério

O colegiado de procuradores vai além, ao reconhe-

da Saúde para evitar que a credibilidade do Sistema de

cer que existe a intencionalidade de alguns estados em

Informação sobre Mortalidade fosse abalada e que os

esconder as informações reais. “Na quase totalidade das

problemas identificados no estudo ganhassem relevância

cidades brasileiras, a segurança pública surge como um dos

em outras unidades federativas. “É inaceitável que cerca

aspectos que mais carecem de melhoramento, razão pela

de quatro mil pessoas morram numa unidade federativa a

qual as escolhas dos entes federativos que subtraem dados

cada ano e não se saiba o motivo e, na maioria das vezes,

com o afã de camuflar a realidade geram tão somente o

o instrumento utilizado. É um verdadeiro escândalo, seja

descrédito da própria sociedade com o Estado”.

NOTAS
O Ranking Nacional da Transparência, idealizado pela Câmara de
Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, concentra-se
na clareza das contas públicas como instrumento para fortalecer a
participação social no controle das receitas e despesas. De acordo com
a avaliação, divulgada em 2016, o Governo do Ceará obteve a mesma
nota 10 atribuída aos governos do Espírito Santo e de Rondônia, mas se
mantinha no topo do levantamento. O projeto, que contemplou todos
os 5.568 municípios, 26 estados e o Distrito Federal, foi feito a partir
da avaliação da transparência passiva e ativa das contas públicas,
incluindo itens como divulgação de salários de servidores e servidoras,
diárias, cópias de contratos, licitações, empenhos, entre outros.
1

“Diagnóstico de homicídios: um estudo comparado sobre os crimes
de homicídio e latrocínio investigados pela polícia judiciária e julgados
pelo Poder Judiciário em Recife-PE, Jaboatão dos Guararapes-PE
e Fortaleza-CE, de 2007 a 2009” foi uma pesquisa desenvolvida
pela Associação Caruaruense de Ensino Superior e Universidade
Federal de Pernambuco, publicada no volume 1 da coleção “Pensando
a Segurança Pública”, intitulada “Homicídios no Brasil: registro e
fluxo de informações”. Uma iniciativa da então Secretaria Nacional
de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, em parceria com
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o
projeto buscava estabelecer parcerias para realização de pesquisas
no campo da segurança pública e da justiça criminal, em temas
considerados prioritários para o governo federal.

2

O Monitor da Violência é uma ferramenta criada pelo portal de notícias
G1, que permite o acompanhamento dos dados de vítimas de crimes
violentos mês a mês no Brasil, em parceria com o Núcleo de Estudos
da Violência, da Universidade de São Paulo, e o Fórum Brasileiro de

3
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Segurança Pública. Jornalistas espalhados pelo país solicitam os dados,
via Lei de Acesso à Informação, seguindo o padrão metodológico
utilizado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado a cada
fim de ano. É importante notar que o Fórum Brasileiro de Segurança
Pública presta consultoria ao Pacto por um Ceará Pacífico, estratégia
desenvolvida pelo governo Camilo Santana desde 2015, primeiro ano do
primeiro mandato do governador.
Lei nº 5.061, de 5 de julho de 2007, do Rio de Janeiro:
Art. 1º - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nas delegacias de
polícia nas quais se encontra implantado o sistema Delegacia Legal,
deverá preservar em sigilo o endereço, o número telefônico, o número
da identidade e o número do CPF dos envolvidos e testemunhas em
ocorrências criminais, que não mais poderão ser acessíveis a estranhos
aos quadros da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário.
Art. 2º - Para que não haja prejuízo ao serviço policial e judicante, tais
dados serão mantidos em peça apartada, sendo encaminhados ao
Poder Judiciário juntamente com o procedimento criminal, sempre que
este lhe for apresentado, não podendo, sob nenhuma circunstância,
serem disponibilizados aos envolvidos, testemunhas ou a terceiros.

4

5
O pesquisador Daniel Cerqueira identificou que o número de mortes
violentas com causa básica indeterminada aumentou significativamente
no estado do Rio de Janeiro a partir de 2007, destoando do padrão de
evolução desses registros no âmbito nacional. “De fato, enquanto a taxa
de mortes por intenção indeterminada diminuiu no Brasil de seis para
cinco por 100 mil habitantes, entre 2000 e 2009, esse indicador para o
Rio de Janeiro, que já era alto, mas diminuía gradativamente para um
patamar em torno de dez, em 2006, dobrou para cerca de 20, em 2007,
e continuou aumentando nos anos seguintes”.

/
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Falhas na investigação
comprometem peça-chave
A qualidade do inquérito policial nos crimes de homicídio é determinante para
a abertura de ação penal e o julgamento dos casos, mas as fragilidades das
investigações contribuem para que muitos agressores não sejam responsabilizados.
Ministério da Justiça aponta problemas nos trabalhos policiais e periciais.

O DELEGADO de polícia indicia, o promotor público

Se o autor do crime não tiver sido preso, a autori-

denuncia e o juiz absolve ou condena. A investigação

dade policial deverá concluir as investigações em até

policial é fundamental para embasar a ação penal e

30 dias, contados a partir do recebimento da notícia-

o julgamento. Daí, a importância do inquérito policial,

-crime. Quando o caso é de difícil elucidação, o dele-

com um bom trabalho realizado pelos investigadores e

gado encarregado também pode solicitar à autoridade

o suporte dos peritos criminais.

judicial a prorrogação do prazo para encerramento do

O inquérito policial compreende o conjunto de dili-

inquérito policial.

gências realizadas pela polícia judiciária para a apuração

O Ministério da Justiça publicou em 2014 um

de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o

caderno temático de referência sobre investigação

titular da ação penal possa ingressar em juízo. Trata-se

criminal de homicídios, onde aponta, a partir de

de um procedimento administrativo, preliminar, sob a

pesquisas financiadas pela então Secretaria Nacional

condução do delegado de polícia, que busca elucidar o

de Segurança Pública, que o modelo imposto pelo

crime e todas as circunstâncias para apontar a autoria

instrumento do inquérito policial dificulta “sensivel-

e os elementos que atestam a materialidade do delito.

mente” a exposição clara de uma sequência lógica

Entre operadores do sistema de segurança pública e

de evidências. “Em qualquer investigação criminal,

justiça, predomina a percepção de que o inquérito policial

a obtenção dos indícios mais consistentes não segue

cumpre uma função basilar no sistema de justiça criminal,

necessariamente uma ordem cronológica. A obriga-

pois, na prática, é ele que dá início a toda ação penal, emba-

toriedade legal de que os indícios sejam entranha-

sando o processo judicial. “Assim, reconhecem que essa

dos e dispostos no caderno investigativo seguindo a

‘peça informativa’, contendo a identificação da autoria e

ordem cronológica em que foram obtidos atrapalha

da motivação de um ilícito, funciona como um primeiro

bastante a exposição lógica do sentido e das linhas

julgamento do Estado acerca de um evento criminoso, visto

da investigação”.

que a versão nele apresentada tende a ser reproduzida

Por tal exigência, o delegado responsável pelas

na persecução penal, da denúncia do Ministério Público

investigações tem uma responsabilidade ainda maior

(MP) à formação da convicção pelo juiz”, aponta um dos

ao apresentar para o Ministério Público o relatório

textos dos cadernos temáticos da 1ª Conferência Nacional

final do inquérito policial. “Caberá a este documento

de Segurança Pública, publicados em 2009.

conferir certa ordem lógica ao processo investigativo,

Em caso de prisão em flagrante, preventiva ou tempo-

invariavelmente disposto em ordem cronológica dentro

rária do suspeito pelo crime, o prazo legal para conclusão

dos volumes do inquérito e de difícil compreensão para

do respectivo inquérito policial é de dez dias, contados a

atores que não participaram diretamente das investi-

partir do dia seguinte à data da efetivação da prisão. No

gações e só terão acesso aos fatos por meio da leitura

entanto, ao fim desse período, se não houver elementos

dos volumes (notadamente, o caso dos promotores de

para embasar a ação penal, o juiz pode prorrogar o prazo

Justiça)”, acrescenta o caderno temático sobre inves-

para mais diligências e autorizar a soltura do acusado.

tigação de homicídios.
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As pesquisas que embasam a publicação levaram o
Ministério da Justiça a reconhecer nas investigações dos
crimes de morte um caráter essencialmente cartorial,
fragmentado e, muitas vezes, pouco fundamentado em
elementos probatórios técnicos. “As pesquisas mencionadas trazem elementos que tornam possível afirmar que,
em sua grande maioria, as investigações de homicídio
acabam baseando-se prioritariamente em indícios testemunhais, em detrimento de elementos eminentemente
técnico-periciais. Os estudos apontam graves problemas
nos processos de investigação, a começar pelo isolamento
e preservação inadequados dos locais de crime, aspecto
que prejudica toda a cadeia de obtenção e de produção
de provas técnicas”.
A publicação constitui uma iniciativa pioneira no
sentido de tentar lançar as bases de um modelo de
referência para investigação de homicídios no Brasil,
segundo o Ministério da Justiça. “É resultado de um longo
trabalho de pesquisa empírica junto a unidades policiais
civis especializadas em investigação de homicídios de
todo o Brasil. Durante meses, realizou-se um diagnóstico aprofundado de seus arranjos institucionais, suas
infraestruturas logísticas e operacionais, suas rotinas e
metodologias de trabalho, de modo a identificar conteúdos de excelência institucional, técnica, metodológica e
científica que poderiam servir de inspiração ou mesmo
orientação para que as próprias organizações policiais
brasileiras pudessem potencializar e refinar seu trabalho
investigativo sobre os crimes de homicídio”.
Ao apontar as tantas fragilidades identificadas nas
investigações de homicídios, a publicação constitui um
material importante para nortear gestores e agentes
públicos no sentido de rever práticas, corrigir rumos
e qualificar procedimentos. O material é um guia a ser
seguido pelos 27 entes federados, mesmo se levando em
consideração as características próprias de cada região
e de cada estado; as configurações que a violência, em

Notícia-crime
Quando um crime acontece, é preciso que as
autoridades competentes sejam notificadas para
dar início à investigação. Para tanto, é preciso
fazer a exposição do fato criminoso à polícia ou
ao Ministério Público. A essa comunicação dá-se
o nome de notícia-crime.
Queixa-crime
A petição inicial para dar origem à ação penal
privada, perante o juízo criminal, com o pedido de que
o autor ou os autores do crime sejam processados e
condenados, é chamada de queixa-crime. Pelo fato
de o interesse ser privado, é necessário que o ofendido contrate um advogado ou procure a Defensoria
Pública para que o procedimento tenha início.
Denúncia
A petição inicial da ação penal pública chama-se
denúncia. Por ser de interesse público, a denúncia é promovida necessariamente pelo Ministério
Público, sem a necessidade de que o ofendido esteja
acompanhado de advogado ou defensor público.
Tanto na queixa-crime como na denúncia, é
necessário que seja realizada a exposição do fato
criminoso – quais foram suas circunstâncias, qual
o tipo de crime e quais serão as provas, como, por
exemplo, documentos e testemunhas (se houver).
Estando presentes os requisitos, a denúncia ou a
queixa-crime são recebidas. Do contrário, podem
ser rejeitadas pelo juiz.
Fonte: Conselho Nacional de Justiça

geral, e os crimes de morte, em particular, ganham nos
diferentes lugares; a dinâmica e complexidade desses
fenômenos; e a autonomia que cada unidade federativa

da Justiça. “Ainda assim, partiu-se do princípio de que

tem na política de segurança pública.

é possível identificar e compartilhar alguns procedi-

“O próprio fenômeno dos homicídios se apresenta de

mentos, metodologias, modos de atuação e tecnolo-

modo bastante diverso em cada região do país, assumindo

gias básicas de investigação passíveis de ser aplicadas

características, configurações e motivações que variam

à maioria dos contextos, com resultados importantes

em função de arranjos sociais, econômicos, culturais e

para o aumento da eficiência e eficácia do trabalho de

políticos de cada localidade”, reconhece o Ministério

apuração dos homicídios”.
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Prisão em flagrante

Entre os casos de admissibilidade da decretação

O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941,

da prisão preventiva estão os crimes dolosos punidos

mais conhecido como Código de Processo Penal,

com pena privativa de liberdade máxima superior

prevê que qualquer pessoa poderá – e as autoridades

a quatro anos e os crimes que envolvem violência

policiais e seus agentes deverão – prender quem

doméstica e familiar contra a mulher, criança, adoles-

quer que seja encontrado em flagrante delito.

cente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.

“Considera-se em flagrante delito quem está come-

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes,

tendo a infração penal; acaba de cometê-la; é perse-

revogar a prisão preventiva se, no correr da investi-

guido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou

gação ou do processo, verificar a falta de motivo para

por qualquer pessoa, em situação que faça presumir

que ela subsista, bem como novamente decretá-la,

ser autor da infração; é encontrado, logo depois, com

se sobrevierem razões que a justifiquem.

instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele autor da infração”, especifica o decre-

Prisão temporária

to-lei, mais conhecido como Código de Processo Penal.

A Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, que dispõe

Após receber o auto de prisão em flagrante, no

sobre prisão temporária, elenca o homicídio doloso entre

prazo máximo de até 24 horas após a realização da

os 15 crimes passíveis de autorização da detenção.

prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia

A prisão temporária é decretada pelo juiz, após

com a presença do acusado, seu advogado constitu-

representação da autoridade policial ou requeri-

ído ou membro da Defensoria Pública e o membro do

mento do Ministério Público. Em todas as comarcas

Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá,

e seções judiciárias há um plantão permanente de

fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal; conver-

24 horas do Poder Judiciário e do Ministério Público

ter a prisão em flagrante em preventiva; ou conceder

para apreciação dos pedidos de prisão temporária.

liberdade provisória, com ou sem fiança.

O prazo legal da prisão temporária é de cinco

Após o transcurso das 24 horas, a não reali-

dias, prorrogável por igual período em caso de

zação de audiência de custódia sem motivação

extrema e comprovada necessidade. “Decorrido o

idônea ensejará também a ilegalidade da prisão,

prazo contido no mandado de prisão, a autoridade

a ser relaxada pela autoridade competente, sem

responsável pela custódia deverá, independente-

prejuízo da possibilidade de imediata decretação

mente de nova ordem da autoridade judicial, pôr

de prisão preventiva.

imediatamente o preso em liberdade, salvo se já
tiver sido comunicada da prorrogação da prisão

Prisão preventiva

temporária ou da decretação da prisão preventiva”.

De acordo com o Código de Processo Penal, em
qualquer fase da investigação policial ou do processo

Os trechos do Código de Processo Penal aqui

penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,

contidos estão com atualizações promovidas pelas

a requerimento do Ministério Público, do querelante

seguintes leis: Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011,

(autor da queixa-crime) ou do assistente, ou por

que altera dispositivos relativos a prisão proces-

representação da autoridade policial.

sual, fiança, liberdade provisória e demais medidas

A prisão preventiva poderá ser decretada quando

cautelares; Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019,

houver prova da existência do crime e indício sufi-

que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade;

ciente de autoria e de perigo gerado pelo estado de

e Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que

liberdade do imputado.

aperfeiçoa a legislação penal e processual penal.
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presentes acabam sendo utilizadas de modo precário,
prejudicando o processo de produção de provas e, conse-

Uma pesquisa sobre investigação de homicídios,

quentemente, a elucidação dos crimes de homicídio”,

desenvolvida em 2005, em delegacias de São Paulo, apre-

acrescenta o Ministério da Justiça. É o que o estudo

senta resultados que permitem compreender melhor a

denomina de “modelo de investigação real”, o que se dá

apuração de assassinatos no Brasil. Segundo o Ministério

na prática e foi verificado no cotidiano das delegacias.

da Justiça, trata-se de um diagnóstico bastante acurado

A pesquisa divide o processo investigativo em duas

sobre o trabalho de investigação dos crimes de morte no

etapas: investigação preliminar e investigação de segui-

país. E por isso mesmo, os resultados embasam grande

mento. Uma envolve todos os procedimentos de inves-

parte do caderno temático de referência sobre investi-

tigação e de coleta de vestígios no primeiro momento

gação criminal de homicídios, publicado em 2014.

em que a polícia é comunicada sobre o homicídio, até

“O estudo, que teve seu campo realizado em delega-

os trabalhos no local do crime, imediatamente após a

cias de São Paulo, aponta que, pelo menos em termos

chegada dos primeiros agentes policiais. A outra seria

teóricos e normativos, as polícias possuem à sua dispo-

a ampla gama de procedimentos investigativos e carto-

sição um sofisticado leque de procedimentos, tecnolo-

riais realizados pela polícia desde o encerramento dos

gias, metodologias e modelos de atuação destinados à

trabalhos preliminares até a conclusão do inquérito.

elucidação e à produção de provas para os crimes de

Segundo o estudo, o modelo real de investigação

homicídio. Quando todo este ferramental investigativo

de homicídios no Brasil começa a apresentar proble-

se encontra efetivamente disponível e é utilizado de

mas já na fase preliminar, com a “relativa” demora das

maneira ótima, toma curso aquilo que se pode chamar

equipes policiais para chegar aos locais de crime. “Essa

de modelo de investigação ideal”, aponta o Ministério

chegada tardia aumentaria o período do ‘imponderá-

da Justiça.

vel’ na investigação dos homicídios, que é o intervalo

A partir de minuciosa pesquisa de campo, no entanto,

temporal existente entre o cometimento do crime e a

o estudo identificou que muitas das tecnologias não estão

chegada da primeira equipe de policiais ao local”, observa

disponíveis às polícias. “Mesmo aquelas que se fazem

o Ministério da Justiça.
ELZA FIÚZA/AGÊNCIA BRASIL

Faixa usada em protesto de policiais civis no Distrito Federal durante
assinatura de decreto que criou nova delegacia, em janeiro de 2016:
reivindicação por aumento do efetivo
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E mesmo quando a polícia chega rapidamente ao

“A presunção inicial deve ser a de que o crime ainda

local do crime, o estudo relaciona graves problemas

está em andamento e que os autores ainda podem estar

no isolamento e na preservação da área, por falta de

nas imediações. Portanto, o primeiro passo é avaliar as

material necessário, mas também por falta de conven-

condições de segurança do local, na tentativa de detec-

cimento dos agentes de segurança sobre a importância

tar possíveis ameaças às pessoas que se encontram

de manter o cenário inalterado. “O estudo aponta que a

presentes e à equipe de policiais. Se possível, deve ser

imensa maioria das cenas de crime não é adequadamente

realizada a prisão imediata e em flagrante do autor do

delimitada, isolada e preservada, prejudicando sensivel-

crime”, acrescenta o Ministério da Justiça, ao tratar sobre

mente a precisão e a eficácia dos trabalhos periciais”.

a chegada dos agentes policiais ao cenário do homicídio,

O Ministério da Justiça considera que a violação dos

dentro do que entende como o “modelo teórico-ideal”.

locais de crime, “intencional ou não”, pelos policiais ou

Havendo a avaliação de que o perímetro está seguro,

por outras pessoas, constitui um dos principais entraves

um policial deve se aproximar do local onde se encontra

para o uso de procedimentos técnico-periciais nas inves-

a vítima do crime e, tomando cuidado para alterar o

tigações de homicídios. “Algumas vezes, isso aconteceria

mínimo possível o estado das coisas, verificar se existe

porque as equipes policiais não possuem equipamentos

alguém com vida. “Se for constatado que existem pessoas

necessários para isolamento da cena do crime (cones,

feridas ainda vivas, providenciar o socorro delas ganha

fitas plásticas, tapumes desmontáveis etc.), mas também

precedência sobre todas as demais ações. Entretanto,

porque parece não haver, por parte de muitos policiais, a

mesmo o socorro às vítimas, seja ele prestado por equipe

compreensão da grande importância que a preservação

policial, seja por equipe médica chamada ao local, deve

adequada do local de homicídio tem para a coleta de

ser realizado adotando-se procedimentos para reduzir

vestígios que possibilitarão à equipe de investigação

ao máximo a contaminação dos vestígios encontrados

fundamentar, tecnicamente, a materialidade do crime

na cena do crime”, observa o Ministério da Justiça.

(fragmentos de impressões digitais deixados em objetos

O caderno de referência sobre investigação de homi-

relacionados ao crime, amostras de DNA de possíveis

cídios chama a atenção ainda para outro procedimento,

autores, projéteis ou cápsulas expelidas por armas de

diante de pessoas com vida, embora lesionadas, no local

fogo, manchas de sangue que possibilitem reconstituir

do crime: a possibilidade de extrair informações. “Na

a dinâmica do crime etc.)”.

medida do possível e priorizando sempre a preservação

Ao citar o responsável técnico pela pesquisa, Guaracy

da saúde das vítimas de tentativas de homicídio, reco-

Mingardi, a publicação reforça que a preservação da

menda-se que os policiais que estão prestando socorro

cena do crime busca impedir qualquer modificação no

tentem obter informações sobre a autoria, a motivação

local, com o intuito de potencializar o bom resultado dos

e a dinâmica do crime”.

exames periciais. “Para tanto, o local do crime deveria ser

O estudo sobre investigação de homicídios identificou

mantido intacto até a chegada da perícia técnica, única

também que a maioria dos policiais não foi treinada a

polícia com competência e capacitação para coleta dos

contento para realizar um isolamento adequado do local

materiais e indícios que serão submetidos à análise. Na

do crime, o que pode comprometer, sobremaneira, a

prática, porém, a ausência de preservação dos locais de

coleta de indícios, vestígios e evidências fundamentais no

homicídio é uma das principais (senão a principal) falhas

processo de investigação sobre o delito. “Muitas vezes, o

diagnosticadas na rotina da investigação”.

problema começa na própria leitura que o policial faz da

Chegando ao local do crime, os policiais devem fazer

cena, desprezando a dinâmica relatada pelas primeiras

uma rápida, porém criteriosa, avaliação do cenário.

testemunhas do fato e isolando somente alguns poucos

“Levando em consideração que a preservação da vida

metros ao redor do corpo da vítima (local imediato). O

humana possui prioridade sobre qualquer outro aspecto,

não isolamento e preservação dos locais mediatos e

recomenda-se que, em um primeiro momento, avaliem-se

relacionados ao crime também prejudicam sensivelmente

as condições de segurança do local (não apenas para

a coleta de vestígios que poderiam ajudar no esclareci-

as pessoas presentes, mas para a própria equipe de

mento da autoria e na configuração da materialidade dos

policiais)”, recomenda o Ministério da Justiça.

homicídios”, reconhece o Ministério da Justiça.
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na etapa anterior. A precariedade das perícias realizadas nas cenas de crime faz com que os levantamentos

À precariedade da delimitação, do isolamento e da

técnicos sirvam basicamente para definir a dinâmica e

preservação dos locais de crime soma-se a precariedade

atestar a materialidade dos crimes. Raríssimos são os

de material humano e logístico das equipes policiais encar-

casos em que vestígios coletados pela perícia levam à

regadas das investigações preliminares. É o que aponta o

identificação dos autores dos assassinatos”.

Ministério da Justiça, a partir do que constatou a pesquisa

A pesquisa sobre investigação de homicídios, que o

sobre investigação de homicídios, realizada em 2005, cujos

Ministério da Justiça adota como referência, constatou,

resultados constam no caderno temático de referência

pela análise dos inquéritos e nas entrevistas, uma grande

sobre o assunto, publicado em 2014. “O estudo observou

deficiência do serviço de perícia. Mesmo sendo funda-

que, em muitos casos, delegados de polícia não compa-

mental para a produção da prova técnica, ela tem servido,

recem aos locais de crime, enviando apenas os investi-

na grande maioria das vezes, apenas para determinar o

gadores. Além disso, a maioria das equipes responsáveis

que aconteceu, mas não quem praticou o homicídio. “Ou

pelos levantamentos periciais nas cenas de crime não

seja, está muito mais relacionada à materialidade do que

possui equipamento adequado para a realização da coleta

à autoria delitiva. Dentre os casos analisados, em apenas

e armazenamento dos vestígios, elemento que prejudica

um a perícia identificou o culpado, que era a única pessoa

expressivamente as investigações preliminares”.

em condições de cometer o crime, tendo em vista a traje-

Após os levantamentos no local de crime, começa a

tória dos disparos”, exemplifica o Ministério da Justiça.

etapa de apuração que o estudo chama de “investigação

O órgão acrescenta que, em alguns casos, a prova

de seguimento” e que é fortemente influenciada pela

técnica produzida a partir da atividade de perícia serve

“investigação preliminar”, como destaca o Ministério da

para rebater alegações da defesa quanto às circuns-

Justiça. “De certo modo, pode-se afirmar que os primei-

tâncias do homicídio, por exemplo, invalidando teses

ros problemas observados nesta fase da apuração dos

de autodefesa. “Também é uma forma de corroborar o

homicídios decorrem diretamente das falhas presentes

que foi extraído das testemunhas. Por isso, quando não
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há testemunhas, a polícia não costuma usar as provas
materiais. A subutilização da prova pericial se deve tanto
à ausência de elementos para perícia em virtude da não

CONTROLE EXTERNO
E INVESTIGAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO

preservação do local quanto à precariedade tecnológica”,

O artigo 129 da Constituição Federal inclui entre as

acrescenta o coordenador da pesquisa, Guaracy Mingardi.

funções do Ministério Público o exercício do controle

Ao tratar das investigações de seguimento, o

externo da atividade policial. Mas na avaliação do ex-se-

Ministério da Justiça cita outro estudo, realizado em

cretário nacional de Direitos Humanos, Mário Mamede,

Belo Horizonte, a partir de 231 inquéritos policiais, que

o Ministério Público deveria exercitar mais e melhor

detectou problemas nas tomadas de depoimento de

a função que lhe é conferida pela Carta Magna. “O

testemunhas: “Em muitos casos, as investigações deixa-

Ministério Público se atém às práticas criminosas. Ele

vam de ouvir pessoas importantes para a elucidação do

deveria ter um papel de vanguarda. Ele deveria ter uma

caso como, por exemplo, parentes diretos das vítimas,

presença maior, uma altivez maior, ocupar espaços e

primeiros policiais que chegaram à cena do crime, ou

dizer o que está incorreto”.

mesmo testemunhas presenciais dos homicídios, apontadas por outros depoentes ouvidos em cartório”.

Ativista dos direitos humanos, presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará

A equipe de pesquisa identificou que a grande

quando exerceu o mandato de deputado, entre 1991 e

maioria dos depoimentos foi tomada exclusivamente

1998, Mário Mamede cobra uma atuação mais assertiva

por escrivães, sem acompanhamento de delegados ou

do Ministério Público contra ações policiais estabanadas

mesmo de investigadores diretamente envolvidos na

ou que envolvam abuso de autoridade e truculência,

apuração dos crimes. “Isso resultava em um sem-nú-

posicionando-se publicamente e adotando as medidas

mero de oitivas precárias e superficiais, conduzidas

para apurar desmandos. “O Ministério Público se atém,

por agentes que não possuíam qualquer conhecimento

quase sempre, a fazer parte de comissões ou criar um

mais aprofundado sobre o fato que estava sendo

controle externo dentro do próprio Ministério Público

apurado”, denuncia o Ministério da Justiça.

para averiguar aqueles casos em que já é tarde e Inês
é morta”, questiona.

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

“O Ministério Público, que deveria exercer o controle
externo das polícias, não cumpre a sua função”, endossa
o economista Daniel Cerqueira, ao defender transparência dos órgãos de segurança, mas também auditoria
externa nos dados produzidos no âmbito policial. “Os
dados que nós conhecemos da polícia são os dados que
ela produz, mas não temos garantia nenhuma de que são
confiáveis”, lamenta o economista, que tem desenvolvido
uma série de estudos sobre homicídios, mas utilizando
os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade,
do Ministério da Saúde.
Ao ser questionada sobre o assunto, a promotora
Alice Iracema Aragão, que atua na 2ª Vara do Júri da
Comarca de Fortaleza e integra o Programa Tempo
de Justiça, defende que a polícia seja encarada como
parceira na resolução dos delitos. “O policial militar é o
primeiro homem que representa o Estado, é o primeiro
a chegar ao local do conflito, do assalto, do homicídio, é nosso parceiro na resolução da criminalidade”. O
controle externo – acrescenta a promotora – deve ser
exercido no sentido de aperfeiçoar o trabalho policial.
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“Nós trabalhamos dentro de uma regulamentação, moral

poucos países do mundo em que a investigação é feita

e legal. Então, quando a polícia sai desse parâmetro, é

pela polícia. Há toda uma distorção no processo investi-

que o Ministério Público entra”.

gativo, que vai fragilizando a investigação ou levantando

Segundo a promotora, o que mais dificulta o trabalho

questionamentos quanto ao resultado de uma perícia, por

do Ministério Público no exercício do controle externo é

exemplo. Pelo menos no caso dos crimes contra a vida,

a resistência de agentes de segurança com mais tempo

a investigação deveria ser feita pelo Ministério Público”.

de experiência. “Aqueles policiais mais antigos enten-

A decisão da corte máxima ainda gera controvérsias

dem como se o representante do Ministério Público

quanto às condições práticas para o Ministério Público

estivesse ali para apontar os erros, mas eu entendo que

conduzir as investigações. O presidente do Sindicato

nós estamos ali colaborando, apontando as dificuldades

dos Policiais Civis do Estado do Ceará, Tony Brito, consi-

e tentando melhorar a qualidade do trabalho”.

dera que os promotores e procuradores de Justiça não

O artigo 129 conferiu ao Ministério Público uma série de

dariam conta da demanda, mesmo que fossem apenas os

funções institucionais, mas a Carta Magna não foi explícita

crimes letais. “O Ministério Público não tem a estrutura

quanto à possibilidade de o órgão promover diretamente

necessária para fazer esse trabalho”. Ele questiona que

as investigações de natureza criminal. Já no artigo 144, ao

outras instituições, como o próprio Ministério Público e

tratar da segurança pública, o texto constitucional é claro

a Polícia Militar, assumam atribuições da Polícia Civil. “O

ao atribuir à polícia judiciária a apuração das infrações

legislador constituinte separou as instituições para que

penais. O Supremo Tribunal Federal, em 2015, reconheceu

pudessem exercer a função delas, mesmo assim ainda

o poder de investigação do Ministério Público.

temos fóruns abarrotados de processos”.

Na avaliação do ex-secretário nacional de Direitos

Segundo o artigo 144 da Constituição Federal, a segu-

Humanos, Mário Mamede, a concentração das investiga-

rança pública deve ser exercida pela Polícia Federal,

ções no âmbito do Ministério Público representaria um

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal,

avanço para a garantia de justiça. “O processo investigativo

Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

não deveria estar nas mãos da polícia. O Brasil é um dos

“Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Viatura da Polícia Civil: proposta de
transferência de investigação para o
Ministério Público gera divergências
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carreira, incumbem, ressalvada a competência da União,
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares. Às polícias militares cabem
a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”,
estabelecem os parágrafos quarto e quinto.
O sindicalista também questiona que outra instituição
que não seja a Polícia Civil proceda à lavratura de Termo
Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por exemplo. “As
pessoas gostam de tomar atribuições. O Ministério Público
quer investigar, a Polícia Militar quer investigar – a moda,
hoje, é querer um TCO”. O entendimento é que a apuração
de infração de menor potencial ofensivo, mesmo sendo
mais simples, não exclui o caráter investigativo do Termo
Circunstanciado de Ocorrência. Para quem defende que
o registro de um fato de menor gravidade seja feito por
outros órgãos com poder de polícia, por meio do Termo
Circunstanciado de Ocorrência, o argumento principal é
a celeridade que esse instrumento possibilita.
Além das condições operacionais, o presidente do
Sindicato dos Policiais Civis destaca que a própria experiência na atividade investigativa faz com que o policial
civil desenvolva habilidades que o profissional de outra
área não tem. “Há uma expertise policial de descobrir
a malandragem, de descobrir a maldade. Como policial,
eu chego num local, faço uma observação, e as pessoas
dizem: ‘Rapaz, é incrível como você percebeu isso’. A gente
desenvolve um feeling, um sexto sentido”.
A promotora Alice Iracema Aragão também considera
que não adianta deixar apenas com o Ministério Público a
atribuição de investigação dos crimes contra a vida se não
forem criadas as condições adequadas para a realização
desse trabalho. “A legislação me apontou, mas quais as
condições que eu vou ter? Atualmente, nós não temos
condições porque não estamos ainda aparelhados o suficiente para fazer esse trabalho. Nós fazemos um trabalho
investigativo no núcleo que foi criado pelo Ministério
Público, mas, para abarcar toda essa demanda de crimes,
nós precisávamos de mais condições”.
Em julho de 2019, o então procurador-geral de Justiça do
Ceará, Plácido Rios, assinou um ato normativo que instituiu
o Núcleo de Inteligência e Apoio Técnico1 na estrutura organizacional do Ministério Público estadual. A reestruturação
assegura mais investimento e infraestrutura aos órgãos
de execução e, principalmente, de investigação, como o
Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações

FUNÇÕES
DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
Art. 129. São funções institucionais
do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação
penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos
poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a
ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins
de intervenção da União e dos Estados,
nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os
direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos
procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações
e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo
da atividade policial, na forma da
lei complementar mencionada no
artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos
de suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe
forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe
vedada a representação judicial
e a consultoria jurídica de entidades públicas.

Criminosas e o Núcleo de Investigação Criminal.
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INQUÉRITO POLICIAL
Art. 6°. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se
alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada
dos peritos criminais;
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato,
após liberados pelos peritos criminais;
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
IV - ouvir o ofendido;
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro,
devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e
a acareações;
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de
corpo de delito e a quaisquer outras perícias;
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo
processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos
autos sua folha de antecedentes;
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o
ponto de vista individual, familiar e social, sua condição
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois
do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que
contribuírem para a apreciação do seu temperamento
e caráter;
X - colher informações sobre a existência de filhos,
respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o
nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados
dos filhos, indicado pela pessoa presa.
Art. 7°. Para verificar a possibilidade de haver a infração
sido praticada de determinado modo, a autoridade policial
poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde
que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.
Art. 8°. Havendo prisão em flagrante, será observado o
disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro.
Art. 9°. Todas as peças do inquérito policial serão, num
só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e,
neste caso, rubricadas pela autoridade.
Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de dez dias,
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver
preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese,

a partir do dia em que se executar a ordem de prisão,
ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante
fiança ou sem ela.
§ 1°. A autoridade fará minucioso relatório do que
tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.
§ 2°. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando
o lugar onde possam ser encontradas.
§ 3°. Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz
a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que
serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.
Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos
que interessarem à prova, acompanharão os autos
do inquérito.
Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia
ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.
Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:
I - fornecer às autoridades judiciárias as informações
necessárias à instrução e julgamento dos processos;
II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou
pelo Ministério Público;
III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas
autoridades judiciárias;
IV - representar acerca da prisão preventiva.
(...)
Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será
realizada, ou não, a juízo da autoridade.
(...)
Art. 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado
curador pela autoridade policial.
Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas
diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar
autos de inquérito.
Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito
pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia,
a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se
de outras provas tiver notícia.
Fonte: Código de Processo Penal

NOTA
O Ato Normativo nº 038/2019 instituiu o Núcleo de Inteligência e Apoio Técnico, órgão de assessoramento e apoio técnico, vinculado ao
gabinete do procurador-geral de Justiça, com atuação em todo o Ceará. Composição: Setor de Inteligência; Setor de Pesquisa e Análise de
Dados; Setor de Sistemas e Extração de Dados; e Setor de Operações e Logística.
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Estado de desintegração
Há uma desarticulação entre os sistemas de segurança pública, justiça e
saúde. O trabalho isolado dentro de cada estrutura governamental e a falta de
integração entre os diferentes órgãos envolvidos na produção de dados sobre
mortes violentas comprometem a qualidade das informações.

MESMO ENTRE PROFISSIONAIS que trabalham dire-

A desarticulação entre os diferentes agentes dos

tamente na área da segurança pública no Ceará, há

órgãos de segurança repercute nos dados sobre mortes

dúvidas sobre os dados referentes a mortes a esclarecer.

violentas repassados aos serviços de saúde que abas-

“Eu não tenho segurança (para falar) em relação ao

tecem o Sistema de Informação sobre Mortalidade, do

tratamento estatístico e à divulgação das informações

Ministério da Saúde. As unidades de perícia e medicina

pela Secretaria da Segurança Pública”, afirma o médi-

legal no Brasil, de onde os dados dos óbitos partem,

co-legista Renato Evando Moreira Filho, embora tenha

estão geralmente vinculadas às polícias civis ou

atuado como coordenador de Medicina Legal da Perícia

compondo a estrutura das secretarias de segurança.

Forense do Estado entre 2015 e 2018.

A falta de integração é ainda maior para além de cada

A declaração é sintomática do nível de desarticula-

estrutura, entre os órgãos de segurança e os órgãos de

ção dentro da própria Secretaria da Segurança Pública.

saúde. “Se o sistema da Perícia Forense fosse atrelado

Em informe mensal sobre as estatísticas de crimes

ao nosso, se as informações se cruzassem, nós poderí-

violentos letais intencionais, o órgão esclarece que cabe

amos entrar diretamente para resgatar a informação

exclusivamente à Assessoria de Análise Estatística e

que ela tem, mas que não está digitada no sistema da

Criminal – Gerência de Estatística e Geoprocessamento

saúde. Mas não existe esse trabalho integrado”, reco-

desde 2018 – reunir, sistematizar e divulgar as estatísti-

nhece Pedro Antônio de Castro, que até 2019 atuava

cas sobre criminalidade e violência no Ceará.

como interlocutor do Sistema de Informação sobre

“A Secretaria entende a importância fundamen-

Mortalidade na Secretaria da Saúde do Estado.

tal da publicidade dessas informações. No entanto,

É tão grande a desarticulação, que até mesmo a

aqueles que se utilizam de estatísticas criminais como

terminologia adotada pela Secretaria da Segurança

pesquisadores, profissionais da imprensa, alunos e

Pública é desconhecida pela Secretaria da Saúde do

público em geral necessitam ter em mente que tal uso

Estado, como revelou uma equipe de três profissionais,

deve ser realizado da maneira mais criteriosa possível.

que trabalham diretamente com os dados sobre mortali-

Se não amparado pelo rigor técnico-científico necessá-

dade, consultada pelo Comitê Cearense pela Prevenção

rio, o uso de estatísticas e informações criminais pode

de Homicídios na Adolescência. “A gente não tem nem

conduzir a generalizações falsas, equívocos e conclu-

familiaridade com esse termo – mortes a esclarecer”,

sões precipitadas”, conclui o informe.

admite Carlos Ian Holanda de Melo, atual interlocutor

O coordenador do Atlas da Violência 1, Daniel

do Sistema de Informação sobre Mortalidade.

Cerqueira, chama a atenção para o trabalho isolado

Os órgãos de saúde de todos os estados e muni-

dentro de cada órgão e para a falta de entrosamento

cípios adotam a classificação internacional – eventos

entre as várias estruturas envolvidas na produção de

(fatos) cuja intenção é indeterminada. Mesmo que os

dados. “Falta treinar, falta equipar as agências e falta

dados de mortalidade no âmbito da saúde sejam mais

uma integração entre elas, mesmo dentro da polícia

confiáveis, também falta interligação nos sistemas da

– muitas vezes, a polícia não conversa com a própria

própria saúde que torne as informações ainda mais

polícia. Uma coisa é o médico-legista, outra é a polícia,

completas e qualificadas. “Os sistemas não são integra-

outra é a perícia – as pontas ficam soltas”.

dos, até porque o próprio Sistema de Informação sobre
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Mortalidade, que foi introduzido no estado em 1975

Sete anos depois, o processo de integração das

pelo Ministério da Saúde, não foi difundido de imediato

informações entre as várias áreas da saúde ainda não

em todos os municípios. Houve um processo gradativo,

está consolidado. “Na verdade, até os sistemas da

tinha de ver uma linha de como atrelar isso à digitação

área da saúde trabalham de forma isolada. Não existe

municipal”, observa Pedro Antônio de Castro.

a articulação entre os próprios sistemas da área da

O Ministério da Saúde está em processo de implan-

saúde, um sistema só. A rede de atenção básica tem

tação do e-SUS, um sistema que busca integrar as infor-

um, a rede hospitalar tem outro, a rede ambulatorial

mações das diferentes áreas de atenção à saúde. “O

tem outro, o sistema de agravos e notificação compul-

objetivo brasileiro de ter um Sistema Único de Saúde

sória tem outro, todos separados”, observa Fernando

que efetivamente cuida da população demanda orga-

Virgílio Albuquerque de Oliveira, técnico do Núcleo

nização e capacidade de gestão do cuidado à saúde

de Informação e Análise em Saúde da Secretaria da

cada vez mais efetivas. Para atingir esse desafio, no

Saúde do Estado.

contexto do maior sistema público de saúde do mundo,

Sem a integração dos sistemas de dados, os órgãos

é essencial ter sistemas de informação em saúde que

de saúde adotam estratégias pontuais para qualifica-

contribuam com a integração entre os diversos pontos

ção das informações. “Quando queremos fazer uma

da rede de atenção e permitam interoperabilidade

intensificação na qualidade das informações, cruzar

entre os diferentes sistemas”, aponta o Departamento

os bancos de dados, geramos bases e vamos cruzando

de Informática do Sistema Único de Saúde - DataSUS.

essas informações com algumas ferramentas, mas não

O e-SUS é uma das estratégias do Ministério da
Saúde para desenvolver, reestruturar e garantir a

temos automatização desses processos”, reconhece
Pedro Antônio de Castro.

interligação desses sistemas, de modo a permitir um

A premissa do e-SUS é ter em um único sistema

registro da situação de saúde individualizado por meio

todas as informações dos usuários dos serviços de

do Cartão Nacional de Saúde. “O nome, e-SUS, faz refe-

saúde. “Alguns sistemas foram absorvidos pelo e-SUS,

rência a um SUS eletrônico, cujo objetivo é, sobretudo,

a exemplo do antigo Siab - Sistema de Informação da

facilitar e contribuir com a organização do trabalho

Atenção Básica –, que está com, praticamente, todas

dos profissionais de saúde, elemento decisivo para a

as informações já dentro do e-SUS. O que o e-SUS está

qualidade da atenção à saúde prestada à população”,

tentando fazer é equilibrar as plataformas de siste-

reforça o DataSUS.

mas porque foram feitos gradativamente. Não havia

Em fevereiro de 2013, o Ministério da Saúde lançou

informações de atenção básica e, de repente, foi criado

o e-SUS Atenção Básica, para reestruturar as informa-

o Siab; não havia como quantificar as informações

ções dessa área em nível nacional, 15 anos depois de

de mortalidade, e foi gerado o SIM”, explica Pedro

ter implantado o Sistema de Informação da Atenção

Antônio de Castro, acrescentando que os sistemas

Básica (Siab), com o objetivo de acompanhar as ações e

foram criados em bases diferentes, com linguagens de

os resultados das atividades realizadas pelo Programa

máquina distintas.

Saúde da Família. Assim como o sistema anterior,
lançado em 1998, o e-SUS representa um marco e uma
inovação em sistemas de informações em saúde.
“A ferramenta, que é gratuita, permitirá aos municípios brasileiros que suas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
mantenham prontuários eletrônicos com os dados de
seus usuários. Com isso, será possível reduzir o tempo de
espera dos pacientes por atendimento. Com a sua implantação, as informações estarão disponíveis de forma mais
acessível aos profissionais da assistência”, manifestava o
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), por
ocasião do lançamento do e-SUS, em 2013.

158

“Na verdade, até os sistemas da área
da saúde trabalham de forma isolada.
Não existe a articulação entre os
próprios sistemas da área da saúde,
um sistema só. A rede de atenção
básica tem um, a rede hospitalar
tem outro, a rede ambulatorial
tem outro, o sistema de agravos e
notificação compulsória tem outro,
todos separados”.

/

vido anteriormente não vinha sendo atualizado de

POR MAIS ARTICULAÇÃO,
COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO
DE INFORMAÇÕES

acordo com a evolução das tecnologias. O e-SUS não

É inquestionável a repercussão positiva que a inte-

está ainda contendo todas as informações porque não

ração, entre os diferentes agentes dos órgãos de segu-

conseguiu puxar as informações do sistema anterior e

rança e com os profissionais da área da saúde, traria

colocar na base de dados atual”, esclarece o ex-inter-

para o trabalho de classificação das mortes violentas.

locutor do Sistema de Informação sobre Mortalidade

“Com certeza, se houvesse uma melhor organização

na Secretaria da Saúde do Estado.

do aparelho policial, uma integração desses dados

“Nós temos uma tecnologia, desenvolvemos o
sistema nessa tecnologia, mas o sistema desenvol-

O e-SUS é mais uma iniciativa do Ministério da Saúde

gerados na polícia, o trabalho da saúde seria facilitado

na tentativa de interligar as diversas áreas e os diferen-

e muito”, reforça o coordenador do Atlas da Violência.

tes níveis de atenção - básica ou primária, secundária

Com a integração, a possibilidade de correção de

e terciária -, ou seja, desde o atendimento nos postos

erros e solução de problemas seria maior e a reper-

de saúde até a assistência hospitalar de alta comple-

cussão positiva para todos os agentes envolvidos na

xidade. Alguns estados aderiram ao novo sistema e já

investigação e esclarecimento das mortes também. “A

estão trabalhando com ele. O Comitê Cearense pela

integração e a acurácia das informações são impor-

Prevenção de Homicídios na Adolescência solicitou

tantes para todas as partes, para economizar recur-

à Secretaria da Saúde do Estado a informação sobre

sos e melhorar a inteligência para prevenir novos

como está o Ceará nesse processo e sobre experiên-

crimes”, resume Daniel Cerqueira. Segundo ele, falta

cias exitosas desenvolvidas pelos serviços de saúde em

interesse político para que haja um trabalho conjunto

outras unidades da federação no sentido de integrar

e articulado.

as bases de informação sobre mortes violentas. Após
várias tentativas, não houve resposta.

“Muitas vezes, quando chega um corpo no serviço
de medicina legal, o médico-legista não sabe de onde

“A integração entre as diversas partes resultaria em

ele surgiu. Então, vai ter de fazer exames para elaborar

avanços gigantescos”, avalia Pedro Antônio de Castro.

o laudo cadavérico, mas uma miríade de coisas pode

“Para resgatar ou verificar uma informação sobre deter-

ter acontecido. Muitas vezes, o médico-legista gasta

minada pessoa, eu poderia buscar nas bases de dados

um tempão fazendo uma série de processos, que seria

de internação, ambulatorial e outros sistemas”, explica

evitado se viesse a informação para ele sobre o que a

o ex-interlocutor do Sistema de Informação sobre

equipe averiguou ao recolher o corpo e quais as evidên-

Mortalidade. “As informações ficariam mais qualificadas”,

cias. Se essa informação chega a priori para o médico-

reforça o atual interlocutor, Carlos Ian Holanda de Melo.

-legista, ele economiza muito tempo. E o que ficaria

“Eu diria que teríamos um sistema mais completo.

em branco, a categoria da causa básica da morte, já

Por exemplo, nós temos os dados de violência de noti-

seria preenchida na Declaração de Óbito”, exemplifica

ficação compulsória. Os dados de uma pessoa com

Daniel Cerqueira.

histórico de violência entram no Sinan – Sistema de

Quando a morte é provocada por acidente ou

Informação de Agravos de Notificação, enquanto os

violência, o corpo deve ser encaminhado ao serviço

dados de uma pessoa que morre por violência entram

de medicina legal, onde um médico-legista procede ao

no SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade. Ao

exame para elaboração do laudo cadavérico e preen-

cruzar esses dois bancos de dados, vou saber desde

chimento da Declaração de Óbito, documento que

quando essa pessoa vinha sofrendo violência, como

deve indicar a causa básica e a causa intermediária

foi atendida...”, acrescenta Fernando Virgílio, técnico

da morte. No processo de definição da causa básica

do Núcleo de Informação e Análise em Saúde da

do óbito, principalmente em casos mais complexos, é

Secretaria da Saúde do Estado. “É como se tivesse

fundamental que haja articulação e troca de informa-

um diário de bordo da pessoa: adoeceu dessa forma,

ção entre os agentes públicos dos vários órgãos do

sofreu tantas violências, morreu dessa forma”, resume

governo envolvidos, em especial, polícia, unidade de

Pedro Antônio de Castro.

perícia e medicina legal e serviço de saúde.
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“Isto é, nos incidentes em que a causa básica do óbito

O caso mais espantoso foi verificado no Rio de Janeiro,

não é, por si, evidente – como o caso de um indivíduo

quando o governador Sérgio Cabral (2007-2014) sancio-

morto por várias perfurações de arma de fogo –, a infor-

nou uma lei que permite à polícia não disponibilizar dados

mação complementar da polícia é crucial para a defini-

para os órgãos de saúde, conforme já descrito neste

ção da causa”, sustenta o economista Daniel Cerqueira,

material. “Uma lei sancionada pelo governador, em julho

autor do estudo intitulado Mapa de Homicídios Ocultos

de 2007, simplesmente proibiu que as informações sobre

no Brasil, que identificou uma grande desarticulação

pessoas envolvidas em eventos criminais fossem compar-

entre os diferentes agentes que produzem os dados de

tilhadas com estranhos aos quadros da Polícia Civil, do

mortes violentas.

Ministério Público e do Poder Judiciário. Exatamente a

Com base no Mapa de Homicídios Ocultos, pesqui-

partir de julho de 2007, o número de mortes violentas

sadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro

com causa indeterminada dobrou no estado, totalizando

(Uerj) visitaram três capitais para analisar o processo de

3.180 mortes em 2007, contra 1.688 no ano anterior”,

produção de informações sobre mortalidade violenta no

aponta Daniel Cerqueira, no Mapa de Homicídios Ocultos.

âmbito do Sistema de Informação sobre Mortalidade, do

A cidade de Maceió, apesar de muitos casos de homi-

Ministério da Saúde: Maceió (AL), que apresentava dados

cídios, apresentava um dos melhores registros do país,

considerados de boa qualidade; e Rio de Janeiro (RJ) e

com baixo número de óbitos por causa indeterminada.

Salvador (BA), cujas informações eram avaliadas como

O diferencial, segundo os pesquisadores, era o trabalho

insatisfatórias. “Não existe uma articulação institucional

de um médico- legista, que estabelecia uma boa comuni-

e política permanente entre as instituições de saúde

cação com profissionais de outras áreas. “Ele fazia uma

e a polícia que assegure a qualidade dos registros de

planilha no Excel, e ligava pra um, ligava pra outro... Por

morte violenta nos municípios visitados”, constataram

uma questão voluntarista desse médico-legista, a coisa

os pesquisadores.

funcionava bem em Alagoas”, observa Daniel Cerqueira.
TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Operação integrada de órgãos de segurança no Rio de Janeiro: lei
sancionada pelo ex-govenador Sérgio Cabral permite à polícia não
disponibilizar dados sobre mortes violentas aos órgãos de saúde
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Entre as unidades da federação, o Distrito Federal se
destaca por uma gestão integrada de segurança pública.
“O Distrito Federal tem um padrão, geralmente, de países
desenvolvidos, onde uma morte tem de ser esclarecida,
exatamente, para evitar novas mortes. O Distrito Federal
chega perto desse padrão, que há na Inglaterra e em
outros países”, avalia Daniel Cerqueira.
A edição mais recente do Atlas da Violência revela
que o Distrito Federal é a segunda unidade federativa
com maior redução na taxa de homicídio em 2017,

Existe uma grande falta de articulação
entre o sistema de segurança pública e
o sistema de justiça, como vem sendo
exposta nos levantamentos realizados
pelo Instituto Sou Paz, na tentativa de
mensurar a resolutividade de crimes
de homicídios no Brasil a partir dos
dados informados por cada unidade
da federação.

redução que vem acontecendo desde 2012. Entre os
fatores que explicam o declínio, o Atlas da Violência

do Ministério Público até o prazo estabelecido para

2019 pontua a melhoria das investigações e a inten-

envio dos dados. Em oitos estados, as respostas foram

sificação da política de apreensão de armas. “A partir

enviadas, mas de forma incompleta, seja pela falta da

de 2015, foi lançado o ‘Plano Viva Brasília – o Nosso

data da denúncia ou do homicídio, o que inviabilizou

Pacto pela Vida’, quando foi inaugurada uma gestão

o cálculo dos indicadores.

integrada de segurança pública, onde o foco policial

O Instituto Sou da Paz já realizou dois levanta-

das ações passou a se concentrar nas áreas mais

mentos. No primeiro, seis estados responderam; no

violentas, visando inibir as ações das gangues”, acres-

segundo, o número aumentou para 12. Mato Grosso

centa o documento.

do Sul aparece na liderança nas duas situações, com

A capacidade de produzir dados com qualidade varia

55,2% e 73,2% de assassinatos solucionados nos

bastante entre as unidades da federação. “Há estados

períodos para os quais foram solicitados os dados,

com uma organização melhor para tratar a questão

entre junho de 2015 e dezembro de 2017. A elevada

dos homicídios, com equipes de local de homicídio bem

taxa de resolução de crimes contra a vida é atribuída

aparelhadas, bem treinadas, com equipes de investiga-

à atuação integrada entre os agentes de segurança

ção que fecham os locais de homicídio, com todos os

do estado.

peritos gabaritados, a exemplo do Distrito Federal. E há

A Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do

outros lugares, onde o treinamento é pior, não existe

Sul criou em 2017 o Grupo de Operações e Investigações

organização das equipes, não existe um aparelhamento

(GOI), que atua 24 horas, dando prioridade aos casos de

adequado dessas equipes”, comparao coordenador do

homicídio. Além de tentar preservar o local do crime

Atlas da Violência.

e buscar eficiência na coleta de informações, o grupo

Existe uma grande falta de articulação também entre

procura trabalhar em constante troca de informações

o sistema de segurança pública e o sistema de justiça,

com os policiais militares. Para os investigadores, é funda-

como vem sendo exposta nos levantamentos realiza-

mental a colaboração dos agentes responsáveis pelo

dos pelo Instituto Sou Paz, na tentativa de mensurar a

trabalho ostensivo, pois são eles que conhecem mais

resolutividade de crimes de homicídios no Brasil a partir

as áreas eventualmente investigadas.

dos dados informados por cada unidade da federação.

O decreto estadual que criou o Grupo de Operações

A ausência de sistemas de armazenamento de dados

e Investigações elencou as seguintes atribuições:

integrados com as polícias e o Poder Judiciário foi o

desenvolver investigação preliminar em crimes de

principal fator citado pelo Ministério Público de oito

maior complexidade, como homicídios, por exemplo,

unidades federativas, entre elas o Ceará, para não ofere-

elaborando relatórios sobre as apurações realizadas

cer respostas sobre denúncias criminais de homicídios

e as providências adotadas e receber relatórios, docu-

dolosos consumados.

mentos, objetos, materiais e fotografias das equipes

Em cinco estados, a solicitação das informa-

de investigação e remetê-los às unidades policiais da

ções continuava sendo apreciada pelo gabinete da

área do crime ou especializadas para que seja dada

Procuradoria-Geral de Justiça ou por outro órgão

continuidade à investigação.
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Em caso de morte, para subsidiar o preenchimento da
Declaração de Óbito e a elaboração do laudo cadavérico,

A qualidade dos dados de mortes violentas depende

o médico-legista conta com o suporte das equipes que

do trabalho realizado pelos profissionais dos órgãos de

trabalham em diversos laboratórios do órgão, que no

segurança – policiais militares, policiais civis e peritos

Ceará faz parte da estrutura da Secretaria da Segurança

– e também dos serviços de saúde – médicos, técnicos

Pública e Defesa Social.

de vigilância em saúde, codificadores e gestores das

Os peritos de laboratório procedem às analises das

secretarias municipais e estaduais de Saúde. Uma maior

amostras recebidas, cujos resultados são apresentados

interação entre os diversos agentes contribuiria para

ao médico-legista para subsidiar a elaboração do laudo

aperfeiçoar a classificação dos óbitos.

médico-legal. A Coordenadoria de Medicina Legal da

Para identificação da causa da morte, é fundamental

Perícia Forense do Ceará dispõe de equipes de antro-

o trabalho pericial, que envolve auxiliares de perícia,

pologia forense, tanatologia forense, traumatologia

peritos criminais e peritos médicos-legistas. “Nós inte-

forense e odontologia legal, que podem ser acionadas

ragimos com os peritos, desde aquele que vai para o

para exame pericial em mortos, além de profissionais

local do crime, no caso de um homicídio, por exemplo,

de psiquiatria e para atendimento especial a mulheres,

buscar amostras de DNA, cartuchos de armas, manchas

crianças e adolescentes vítimas de violência.

de sangue...”, observa o médico-legista Renato Evando
Moreira Filho.

Um trabalho mal feito por parte dos peritos, sem informações suficientes sobre o local do crime ou com análise

O perito de local de crime realiza a perícia externa,

inadequada das amostras disponíveis, por exemplo, acaba

geralmente trabalha em sistema de plantão e se desloca

interferindo na qualidade do trabalho do médico-legista.

ao local de crime para materializar o fato e coletar as

“Mas na nossa realidade, não considero um problema

evidências. O perito de laboratório realiza a perícia

corriqueiro. Há uma boa integração entre os serviços”,

interna, geralmente trabalha em sistema de expediente e

avalia Renato Evando, que também é presidente da

analisa as evidências coletadas na cena de crime dentro

Associação Brasileira de Medicina Legal - Regional Ceará.

de laboratórios forenses.
As informações coletadas no local do crime interessam não apenas aos policiais encarregados da investigação, mas ao médico-legista, que deve receber uma
ficha preenchida com os dados encontrados pelo perito
criminal. “Quando o corpo é levado para o necrotério,
e o legista começa a necropsia, ele já tem informações
sobre o lugar e como esse corpo foi encontrado. Se ao
lado do corpo foi encontrada uma carreira de cocaína
ou bebida alcoólica, é uma informação que interessa ao
legista”, exemplifica Renato Evando, também professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará.
A interação deve acontecer também com os peritos
que realizam análises laboratoriais. A Perícia Forense é
responsável pela realização de perícias criminais de qualquer situação que envolva crime ou suspeita de crime ou
acidente que gere a necessidade de investigação policial.
Tribunal do Júri de Brasília: Distrito Federal se destaca
por gestão integrada da segurança pública, mas a falta de
articulação institucional entre os órgãos que compõem o
sistema de justiça criminal no restante do país acarreta
um processamento judiciário lento e pouco eficaz
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DESARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL
E MOROSIDADE

E por isso, o Ministério da Justiça considera que a
relação e os procedimentos policiais são notoriamente
cartorários. “Quando o delegado quer que os investi-

As baixíssimas taxas de elucidação de homicídios no

gadores realizem alguma diligência (levantamentos de

Brasil podem ser diretamente atribuídas não apenas à

campo, busca de informações, identificação e intimação

precariedade das condições de trabalho e da infraestru-

de testemunhas etc.), ele expede uma ‘ordem de serviço’

tura das polícias civis e dos serviços de perícia criminal.

(OS), que é repassada ao cartório e encaminhada aos

Elas também se devem à falta de articulação institucional

investigadores. Estes, por sua vez, após cumprirem as

entre os órgãos que compõem o sistema de justiça, o

determinações contidas na OS, elaboram um ‘relatório de

que acarreta um processamento judiciário lento e pouco

serviço/missão’ que é entregue ao cartório e repassado

eficaz dos casos esclarecidos.

ao delegado”, descreve o caderno de referência sobre

O diagnóstico, feito em 2012, pelo Conselho Nacional

as investigações de homicídio.

do Ministério Público consta no caderno temático de

A burocratização de relações e procedimentos

referência sobre investigação criminal de homicídios,

implica perda de informações e desperdício de tempo,

publicado em 2014 pelo Ministério da Justiça e que apre-

pelo menos, questões que interferem decisivamente

senta vários problemas na falta de articulação entre os

no indiciamento, na denúncia ou no julgamento dos

órgãos do sistema de segurança pública e justiça. A publi-

agressores. “Esse modo de relacionamento cartorário/

cação registra que, na imensa maioria dos homicídios,

burocrático entre delegados e investigadores acarreta

os policiais responsáveis pela apuração dos crimes, que

problemas de duas ordens para a investigação dos homi-

compõem a equipe de investigação propriamente dita,

cídios: o primeiro é a perda de uma infinidade de infor-

não se comunicam diretamente ou trocam informações

mações obtidas em campo e de modo extraoficial pelos

sobre os casos que estão sendo apurados. “A comuni-

investigadores que simplesmente acabam não sendo

cação entre esses atores se dá majoritariamente por

transpostas para o relatório encaminhado ao delegado”,

documentos que passam pelos cartórios das delegacias”.

aponta o Ministério da Justiça.
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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Em alguns casos, informações valiosíssimas para as

delegados, conforme identificou o estudo realizado em

investigações acabam não sendo formalizadas porque

Belo Horizonte. A pesquisa estimou em aproximadamente

falta aos agentes uma visão mais ampla do inquérito

45 dias o prazo médio para um laudo pericial chegar ao

como um todo. Foi o que constatou um dos estudos que

delegado solicitante.

embasam a publicação do Ministério da Justiça, realizado

“Esse prazo foi estimado levando em considera-

em Belo Horizonte em 2009, que se deteve na análise

ção principalmente os laudos produzidos pelo IML da

de 231 inquéritos confeccionados pela Divisão de Crimes

capital mineira. Os laudos de local de crime, balística e

contra a Vida, da Polícia Civil de Minas Gerais.

outros levam ainda mais tempo para ser entregues. Essa

A morosidade no fluxo de procedimentos é um

demora não apenas faz com que muitos inquéritos sigam

segundo problema no processamento das investiga-

para o Ministério Público sem os laudos necessários,

ções que advém da burocratização. “Outra ordem de

como também acarreta investigações fundamentadas

problemas reside no fato de que o trâmite burocrá-

majoritariamente em indícios testemunhais”, acres-

tico/cartorário das delegacias pode fazer com que uma

centa o Ministério da Justiça, citando os pesquisado-

ordem de serviço demore semanas para ser entregue aos

res responsáveis pelo estudo, Luís Felipe Zilli e Joana

agentes, sendo que o mesmo acontece com os relatórios

Domingues Vargas.

produzidos por eles para a apreciação dos delegados”.

A mesma morosidade pode ser observada no trâmite

Ao se reportar novamente à pesquisa realizada na

de documentos entre as delegacias de polícia, o Ministério

capital mineira, a publicação de referência do Ministério

Público e o Tribunal de Justiça. O Ministério da Justiça

da Justiça sobre investigação de homicídios registra a

aponta que, em diversos casos analisados pelos dois

demora também das respostas. “Em alguns casos estu-

pesquisadores, pedidos de quebras de sigilo e intercep-

dados, os delegados levaram meses para ser informados

tação telefônica, prisão ou qualquer outra providência

de que o cumprimento de determinada diligência não era

judicial importante para o andamento ou avanço das

viável (por problemas logísticos, como falta de viaturas

investigações levaram meses para ser apreciados.

ou máquinas fotográficas), ou mesmo de que, apesar de
cumprida pelos agentes, a diligência não obteve sucesso”.
O problema se repete na relação entre policiais

INTEGRAÇÃO DE OPERAÇÕES
DE SEGURANÇA NO CEARÁ

e peritos responsáveis pelas investigações. Além da

O Governo do Ceará criou em agosto de 1998 o

precariedade e da subutilização das provas periciais, a

Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops)2,

pesquisa também identificou que não existe comunicação

oficialmente inaugurado em janeiro de 1999. Por meio

sistemática entre eles. “Os peritos não acompanham as

de decreto estadual, uma década depois, em outubro

investigações e não são consultados pelos investigadores

de 2008, o centro foi transformado em coordenadoria,

para ajudar no esclarecimento dos casos ou para apontar

mantendo a mesma sigla. Sistema inédito no Brasil na

alguma possibilidade de produção de provas técnicas”,

área de segurança, segundo o governo estadual, ele

registra a publicação, referindo-se a um outro estudo

surgiu com o objetivo de auxiliar na integração da Polícia

desenvolvido em delegacias de São Paulo.

Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O mesmo estudo demonstra que a falta de comu-

“É um dos trabalhos mais reconhecidos, considerado

nicação acontece também entre os próprios peritos.

por muitos como pioneiro, pela sua estratégia de integra-

“Mesmo os médicos-legistas (que não comparecem aos

ção e acúmulo de experiências. Cabe à Ciops centralizar

locais de crime e só realizam os exames necroscópicos

e otimizar os serviços de atendimento das ocorrências

nos cadáveres que lhe são entregues, já lavados e sem

de segurança pública e afins, por meio das atividades de

roupas, nos Institutos Médicos Legais) não possuem

gerenciamento das ações e operações, principalmente

qualquer interlocução com os peritos de local, ou com

como resposta às solicitações externas. A importância

as equipes de investigação”.

de suas atividades acabou levando à expansão dessas

E mesmo os laudos produzidos pelas equipes médicas

atividades para a região metropolitana de Fortaleza e

e periciais acabam auxiliando pouco nas investigações,

parte do interior do estado e, ao mesmo tempo, ampliou

uma vez que demoram meses para chegar às mãos dos

a integração com diferentes instituições de atendimento
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emergencial pelo número 190”, avalia Glaucíria Mota

precisava da ajuda do Corpo de Bombeiros, precisava

Brasil, coordenadora do Laboratório de Direitos Humanos,

alguém de lá ligar para pedir apoio. Hoje, estando tudo

Cidadania e Ética, da Universidade Estadual do Ceará.

num mesmo ambiente, o atendimento é muito mais

Atualmente, a Coordenadoria Integrada de Operações
de Segurança engloba 13 instituições. Além das polícias,

rápido”, explica o coronel Aristóteles Coelho, coordenador do sistema.

ela congrega órgãos de administração penitenciária,

Além da linha telefônica, a população passou a ter

atendimento móvel de urgência, defesa civil, guarda

um aplicativo para aparelho celular como opção para

municipal, trânsito e transporte urbano, perícia forense

demandar o serviço de urgência e emergência, o que

e verificação de óbitos. Durante as 24 horas do dia, a

também colabora para diminuir o fluxo de chamadas

coordenadoria atende a população da capital, região

e aumentar a agilidade no atendimento. O Governo do

metropolitana e parte do interior, por meio do número

Ceará informa que o sistema utilizado no Núcleo de

de telefone 190, estabelecendo um canal com as viatu-

Teleatendimento da coordenadoria também promove

ras operacionais de cada órgão para as situações de

uma maior rapidez, ao identificar automaticamente o

urgência e emergência.

nome, o endereço e o número do telefone de quem

Quando alguém aciona o número 190, um profissional

aciona o serviço pelo número 190.

de teleatendimento faz o registro e o despacho imediato

Nas demandas que envolvem localização de corpos

para o órgão responsável pelo serviço solicitado, que

ou socorro a vítimas de suposto homicídio ou de suspeita

mobiliza uma equipe para se dirigir ao local informado

de tentativa de assassinato, o procedimento inicial é

e realizar o atendimento. “É um facilitador enorme, pois,

igual ao de outras situações: passar a informação para

anteriormente, cada um desses órgãos tinha uma estru-

o “grupo de despacho”, que aciona uma equipe para se

tura em um lugar diferente. Muitas vezes, a Polícia Militar

dirigir ao endereço informado. Geralmente, os policiais
GALBA NOGUEIRA
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militares, pela própria característica do trabalho de

Segurança, como registra a publicação: “O entrevistado

patrulhamento, são os primeiros agentes que chegam

também ressaltou o problema das pessoas que sofrem

ao local do crime . Eles devem garantir a preservação

algum tipo de agressão e que são levadas para os hospi-

da área até o encerramento dos trabalhos pelos outros

tais com vida, mas que vêm a óbito em decorrência das

profissionais – policiais civis e peritos.

lesões. Inicialmente, esse tipo de fato é tratado como

3

“Constatando o fato, e estando a vítima à beira da

mera lesão corporal, mas que no fim se traduz como

morte, chama-se o Samu para proceder ao socorro ou

lesão corporal seguida de morte, o que faz com que

para confirmar o óbito. Caso a vítima esteja em condi-

não exista a informação dessa morte na base de dados

ções de locomoção imediata, será essa feita pela própria

do Ciops, entrando apenas na base de dados do IML

polícia. Quando a vítima se encontra em situação grave,

(Perícia Forense)”.

se notifica o Samu para não agravar ainda mais a situ-

Em nota, a equipe de pesquisadores concluiu: “Pelo

ação da vítima”, aponta o coronel da Polícia Militar que

que pode entender na narrativa, já que não existe qual-

estava à frente da Coordenadoria Integrada de Operações

quer dado, é que o crime de lesão corporal seguida de

de Segurança do Ceará em 2012, em entrevista para o

morte não entra na estatística dos índices de violência

primeiro volume da coleção “Pensando a Segurança

no estado do Ceará, ao contrário do que ocorre no

Pública”, intitulado “Homicídios no Brasil: registro e

estado de Pernambuco, onde esse dado é contemplado

fluxo de informações”, publicado em 2013 pelo Ministério

nas estatísticas dos CVLI”. A pesquisa, financiada pela

da Justiça.

então Secretaria Nacional de Segurança Pública, do

Além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,

Ministério da Justiça, envolveu um estudo comparado

a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança

com duas cidades pernambucanas, a capital Recife e

aciona o Departamento de Homicídios, cujo diretor à

Jaboatão dos Guararapes, sobre os crimes de homicí-

época em que se chamava Divisão de Homicídios, entre-

dio e latrocínio investigados e julgados no período de

vistado para a mesma publicação, afirmou que a equipe

2007 a 2009.

que se deslocava para o local do crime era composta por

Os dados disponibilizados pela Secretaria da

um delegado, dois inspetores e um escrivão. Pelo que

Segurança Pública e Defesa Social do Ceará a partir

descreveu o então diretor, quem deve acionar o serviço

de 2014 fazem a distinção na relação de crimes violen-

de perícia e medicina legal em caso de morte violenta

tos letais intencionais: homicídios dolosos, latrocínios

é o delegado.

e lesões corporais seguidas de morte. Até 2012, pelo

“Quando acontece um crime, esse não é identificado

que revela o coronel da Polícia Militar no comando da

de imediato como homicídio, e sim como um crime de

Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança do

morte violenta. Assim se especifica se é um crime violento

Ceará naquele ano, os dados divulgados pelo governo

de autoria conhecida, ou se é de autoria desconhecida,

estadual não correspondiam à realidade, como reforça

ou, por fim, se é uma morte violenta acidental, por suicí-

a publicação do Ministério da Justiça:

dio, afogamento, entre outros”, explicava o diretor da
então Divisão de Homicídios, em 2012.

“Indagado se há alguma diferenciação no procedimento ao se identificar a possibilidade de ser um latro-

Ele também afirmava que, nos casos de morte

cínio e não um homicídio, o entrevistado falou que não

violenta, a atribuição inicial é da Delegacia de Homicídios,

cabe à Ciops fazer essa distinção, e sim à Polícia Civil. A

sendo definido o tipo penal no decorrer da investigação

Ciops faz apenas um tipo de Boletim de Ocorrência do

que começa ali, principalmente se for um crime de autoria

que a população relata no momento do fato. Há um SIP

desconhecida. “Quando for tipificado como latrocínio,

(Sistema de Informação Policial), onde são unificadas as

será encaminhado o inquérito policial para a delegacia

informações do procedimento. Com isso, o entrevistado

da circunscrição, podendo ainda ir para a Delegacia de

relatou novamente a questão de falta de parâmetro

Roubos e Furtos”.

para as pesquisas. Em dados, o Estado pode apresentar

Em relação aos crimes de lesão corporal, um problema

uma queda no número de homicídios, mas esses não

era apontado pelo coronel da Polícia Militar que estava

são verdadeiros em virtude de um possível aumento de

à frente da Coordenadoria Integrada de Operações de

latrocínios naquele Estado”.
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POLICIAIS DEVEM SER
TREINADOS PARA
SOCORRER VÍTIMAS
O Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de

acidentados, reconhecimento e gerenciamento de riscos
potenciais (incêndio, materiais energizados, produtos
perigosos), obtenção de acesso ao paciente e suporte
básico de vida”.

Urgência e Emergência, instituído pela Portaria nº 2.048,

A equipe de profissionais não oriundos da área da

de 5 de novembro de 2002, estabelece que os profis-

saúde deve ser composta por telefonista (auxiliar de regu-

sionais responsáveis pela segurança, entre eles policiais

lação), operador de rádio, condutor de veículos de urgência

militares e policiais rodoviários, devem ser treinados

terrestre, aéreo ou aquático e os profissionais responsáveis

para o desempenho das ações de segurança, socorro

pela segurança – policiais militares, rodoviários, bombeiros

público e salvamento, inclusive nos casos de violência

militares ou outros profissionais, todos com nível médio,

e acidentes. A norma prevê ainda que, no local onde a

reconhecidos pelo gestor público da saúde para o desem-

vítima for encontrada, esses profissionais devem ser

penho destas atividades, em serviços normatizados pelo

orientados pela central de regulação médica das urgên-

Sistema Único de Saúde, regulados e orientados pelas

cias a respeito das manobras de suporte básico de vida,

centrais públicas de regulação médica das urgências.

sem procedimentos invasivos e sob monitoramento do
médico regulador.

Menos de um ano depois da decretação do regulamento, a Portaria nº 1.863, de 29 de setembro de 2003,

A supervisão médica pode ser realizada de forma

instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências,

direta ou a distância, via rádio, sempre que a vítima esteja

devendo ser implantada em todas as unidades federa-

em situação que impossibilite o acesso e manuseio pela

das, respeitadas as competências das três esferas de

equipe de saúde, obedecendo aos padrões de capacitação

gestão. Um das considerações foi o quadro brasileiro de

e atuação previstos no referido regulamento técnico, que

morbimortalidade relativo a todas as urgências, inclusive

também aborda a composição, os requisitos gerais e as

aquelas relacionadas a traumas e violências.

competências das equipes de saúde e de profissionais

No ano seguinte, o Decreto nº 5.055, de 27 de abril

de outras áreas. A equipe de profissionais oriundos da

de 2004, instituiu o Serviço de Atendimento Móvel de

área da saúde deve ser composta por um coordenador

Urgência (Samu), em municípios e regiões do território

do serviço, um responsável pelas atividades médicas

nacional. O serviço foi criado com o objetivo de atender

(médico), um responsável pelas atividades de enfermagem

precocemente a vítima após alguma situação de urgência

(enfermeiro) e médicos reguladores, aqueles que, com

ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas

base nas informações colhidas dos usuários, quando estes

ou mesmo à morte. No rol das urgências, estão os casos

acionam a central de regulação, são os responsáveis por

de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica,

gerenciar, definir e operacionalizar os meios disponíveis

pediátrica e psiquiátrica, entre outras.

e necessários ao adequado atendimento do paciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é

Para o local do atendimento e transporte do

gratuito e funciona 24 horas por dia, prestando orien-

paciente, a equipe de saúde deve contar com médicos

tações pela linha telefônica 192 ou deslocando veículos

intervencionistas, enfermeiros, auxiliares e técnicos

tripulados por equipe capacitada, acionados por uma

de enfermagem, aos quais cabem os procedimentos

central de regulação das urgências. O serviço realiza os

de reanimação e estabilização. “Além desta equipe

atendimentos em qualquer lugar e conta com profissio-

de saúde, em situações de atendimento às urgências

nais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e

relacionadas às causas externas ou de pacientes em

condutores socorristas.

locais de difícil acesso, deverá haver uma ação pactu-

A Portaria n° 1.010, de 21 de maio de 2012, redefiniu as

ada, complementar e integrada de outros profissionais

diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento

não oriundos da saúde – bombeiros militares, policiais

Móvel de Urgência e sua Central de Regulação das

militares e rodoviários e outros, formalmente reco-

Urgências. Com a portaria, as centrais e as unidades

nhecidos pelo gestor público para o desempenho das

móveis do serviço passaram a ser consideradas esta-

ações de segurança, socorro público e salvamento, tais

belecimentos de saúde do Sistema Único de Saúde na

como: sinalização do local, estabilização de veículos

área de atenção às urgências.

167

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

A comunicação de uma morte violenta ou de um óbito
sob suspeita de agressão deve ser feita para um serviço

respectivamente, aos números dos serviços de emergência
de países da Europa e dos Estados Unidos.

público de emergência. Os canais mais conhecidos e

As chamadas são recebidas pela equipe do Núcleo

mais utilizados são os telefones da Polícia Militar - 190

de Teleatendimento da Coordenadoria Integrada de

- e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 192.

Operações de Segurança. “Quando o cidadão liga, o

Na perspectiva de integrar e tornar mais eficientes os

teleatendente recebe a ligação e avalia se há neces-

serviços de atendimento de emergências, o Governo

sidade de registrar a ocorrência, que é gerada com a

do Ceará inaugurou em 1999 o Centro Integrado de

tecnologia disponível para o endereço do fato. O sistema

Operações de Segurança, vinculado à Secretaria da

tem a possibilidade de disponibilizar informações do

Segurança Pública e Defesa Social.

local, tais como hospitais, logradouros e hidrantes mais

Mais tarde transformado em Coordenadoria

próximos, mão de direção, jurisdição policial, referências

Integrada de Operações de Segurança, o sistema teve

para mapas e/ou guias cartográficas”, esclarece o portal

desde o início o propósito de aprimorar os serviços de

de comunicação do Governo do Ceará.

atendimento em casos de emergência, centralizando as

No momento em que é preenchido o endereço da

chamadas telefônicas feitas para números diferentes

ocorrência (logradouro e número), o sistema pode

em um só: 190. Assim, todas as ligações para o Serviço

verificar a existência de outras ocorrências em anda-

de Atendimento Móvel de Urgência ou para o Corpo de

mento nas proximidades, o que permite evitar a dupli-

Bombeiros, por exemplo, são automaticamente enca-

cidade de empenho para um mesmo fato gerador. No

minhadas para o telefone 190.

entanto, mesmo após tantos regulamentos e a criação

Em 2013, a Agência Nacional de Telecomunicações

no Ceará da Coordenadoria Integrada de Operações de

(Anatel) aprovou a utilização dos números 911 e 112 para

Segurança, envolvendo 13 órgãos e agregando novas

chamadas de emergência no Brasil, que também são dire-

tecnologias, o que se tem verificado em Fortaleza, a

cionadas para o telefone 190. A novidade foi no sentido

partir das notícias nos jornais e nas emissoras de rádio

de facilitar a comunicação dos turistas estrangeiros em

e televisão, entre outros veículos, é uma demora recor-

casos de emergência, pois os novos códigos correspondem,

rente nos atendimentos.

COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Serviços públicos com ligação gratuita

Telefone

Secretaria dos Direitos Humanos

100

Guarda Municipal

153

Delegacia de Atendimento à Mulher

180

Disque Denúncia

181

Marinha - Emergências Marítimas Fluviais

185

Polícia Militar

190

Polícia Rodoviária Federal

191

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu

192

Corpo de Bombeiros

193

Polícia Federal

194

Polícia Civil

197

Polícia Rodoviária Estadual

198

Defesa Civil

199
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PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA
Abaixo algumas competências e atribuições

Conhecer as técnicas de transporte do

estabelecidas para policiais militares, policiais

paciente traumatizado;

rodoviários ou outros profissionais, reconhecidos

Manter vias aéreas pérvias (liberadas) com

pelo gestor público de saúde para o desempenho

manobras manuais e não invasivas, administrar

de tais atividades, em serviços normatizados pelo

oxigênio e realizar ventilação artificial;

Sistema Único de Saúde, regulados e orientados

Realizar circulação artificial pela técnica de

pelas centrais públicas de regulação médica

compressão torácica externa;

das urgências:

Controlar sangramento externo por pressão

Comunicar imediatamente a existência da

direta, elevação do membro e ponto de pressão,

ocorrência à Central de Regulação Médica

utilizando curativos e bandagens;

de Urgências;

Mobilizar e remover pacientes com proteção da

Avaliar a cena do evento, identificando as

coluna vertebral, utilizando pranchas e outros

circunstâncias da ocorrência e reportando-as

equipamentos de imobilização e transporte;

ao médico regulador ou à equipe de saúde por

Aplicar curativos e bandagens;

ele designada;

Imobilizar fraturas, utilizando os equipamentos

Identificar e gerenciar situações de risco na

disponíveis em seus veículos;

cena do acidente, estabelecer a segurança da

Conhecer e saber operar todos os equipamentos e

área de operação e orientar a movimentação

materiais pertencentes ao veículo de atendimento;

da equipe de saúde;

Preencher os formulários e registros

Realizar manobras de suporte básico de vida sob

obrigatórios do sistema de atenção às urgências

orientação do médico regulador;

e do serviço;

Remover as vítimas para local seguro onde

Manter-se em contato com a central de

possam receber o atendimento da equipe de saúde;

regulação, repassando os informes sobre a situação

Estabilizar veículos acidentados;

da cena e do paciente ao médico regulador,

Realizar manobras de desencarceramento

para decisão e monitoramento do atendimento

e extração manual ou com emprego de

pelo mesmo;

equipamentos próprios;

Repassar as informações do atendimento à

Avaliar as condições da vítima, observando e

equipe de saúde designada pelo médico regulador

comunicando ao médico regulador as condições de

para atuar no local do evento.

respiração, pulso e consciência;
Transmitir, via rádio, ao médico regulador, a
correta descrição da vítima e da cena;

NOTAS
Além do trabalho isolado entre as diferentes equipes, o Comitê
Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência percebeu
que técnicos e gestores que lidam diariamente com procedimentos
para obtenção de dados sobre mortalidade desconhecem publicações
de referência na análise das informações de mortes violentas,
especialmente homicídios. Em nenhum momento da produção deste
material, eles se reportaram ao Anuário Brasileiro de Segurança
Pública, ao Atlas da Violência ou ao Mapa da Violência.

1

O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foi criado
em 12 de agosto de 1998, pelo Decreto nº 25.133, vinculado à
estrutura da Secretaria da Segurança Pública e Defesa da Social,
e inaugurado oficialmente em 22 de janeiro de 1999. O centro
foi transformado em coordenadoria pelo Decreto nº 29.488, de

2

14 de outubro de 2008. O sistema integra: Autarquia de Trânsito
e Cidadania de Fortaleza; Corpo de Bombeiros, incluindo a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; Defesa Civil de Fortaleza;
Departamento Estadual de Trânsito; Empresa de Transporte Urbano
de Fortaleza; Guarda Municipal de Fortaleza; Perícia Forense; Polícia
Civil; Polícia Militar; Secretaria da Administração Penitenciária;
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; Serviço de Verificação
de Óbitos e Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
do Estado do Ceará. O atendimento no interior foi dividido em duas
macrorregiões, com estruturas em Sobral e Juazeiro do Norte.
Nem sempre, a Polícia Militar é a responsável pelo isolamento do
local de crime. No Distrito Federal, por exemplo, após longa disputa
entre corporações, essa atribuição cabe atualmente à Polícia Civil.

3
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Mortes violentas: fluxo de
informações e procedimentos

Quanto menos
a possibilidade
sistemas de saú
tema de Inform
sistema de segu

Sistema de segurança pública e justiça
Local onde a vítima é encontrada

PM

Em caso de agressão, confirmada ou suspeita,
a Polícia Militar deve se dirigir ao local informado.
Aos policiais militares, que geralmente são
os primeiros agentes do Estado a chegar ao local,
cabe o isolamento da área. Em algumas unidades
federativas, pode ser diferente. No Distrito Federal,
por exemplo, após longa disputa entre corporações,
a garantia pela preservação do local de crime é
também da Polícia Civil.

Se os policiais constatarem que a vítima mantém
sinais vitais, a prioridade é prestar socorro. Eles
devem conduzir a pessoa imediatamente a uma
unidade de saúde ou adotar as medidas de suporte
básico de vida, com ações não invasivas, conforme
treinamento e orientação pela central de regulação
médica das urgências, até que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou o Corpo de
Bombeiros Militar chegue ao local.

Em caso de óbito, o corpo deve permanecer
no local para que os profissionais de saúde, peritos
criminais e policiais civis realizem os devidos procedimentos.

Os policiais civis se encarregam de ouvir os
primeiros depoimentos com as pessoas que
se encontrarem no local.

Após a conclusão dos trabalhos dos policiais
civis e dos peritos de local de crime, o corpo é
liberado para os procedimentos médico-legais.
Antes, o cadáver é levada por uma viatura rabecão para uma delegacia, onde é expedida uma
guia cadavérica para que se dê entrada com o
corpo no serviço de perícia e medicina legal.

Unidade de medicina legal
Em caso de morte violenta ou suspeita, o corpo
deve ser encaminhado para o serviço de perícia
e medicina legal mais próximo, mesmo que a
vítima tenha sido socorrida ao hospital e morrido
durante o trajeto ou na unidade hospitalar.

No serviço de perícia e medicina legal, um perito
médico-legista realiza a necropsia para determinar a
causa e o modo da morte e, então, elaborar o laudo
cadavérico e preencher a Declaração de Óbito.

SAMU

Mesmo com a constatação de óbito pelos policiais,
cabe aos profissionais do Samu ou do Corpo de Bombeiros avaliar os sinais vitais e confirmar a morte.

Enquanto isso, os peritos de local de crime e os policiais civis dão início aos trabalhos de investigação.

Para embasar esses documentos, o médico
pode recorrer ao laudo pericial de local de crime
e também acionar os peritos de laboratório para
procederem à análise de materiais que facilite identificar a causa mortis – acidente, homicídio, suicídio
ou morte natural.

Os peritos criminais se encarregam
de colher vestígios, indícios ou evidências de um
eventual crime.

Se a causa do óbito não for esclarecida, o caso é
registrado como “morte a esclarecer”. No âmbito
da saúde, o óbito sem causa esclarecida entra nas
estatísticas como “morte indeterminada”.
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mortes a esclarecer e mais precisão da causa mortis pelo serviço de perícia e medicina e legal, maior
e de responsabilização dos autores de eventuais homicídios e melhor a classificação dos óbitos nos
úde de segurança. O percurso é longo e demorado até os dados entrarem de forma definitiva no Sismação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. Mais longo e demorado ainda é o caminho no
gurança pública e justiça até o julgamento dos casos denunciados como homicídios.

Cartório de registro civil

CARTÓRIO

Uma via da Declaração de Óbito fica no serviço
de perícia e medicina legal, uma é enviada a um
cartório de registro civil para que a família da
vítima retire a Certidão de Óbito e outra é encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde.

Se o caso for de difícil elucidação, a investigação pode durar meses ou até anos.
Caso o delegado responsável pelo caso
declare que foram esgotadas as tentativas de esclarecimento sobre a autoria do
crime, o inquérito pode ser arquivado.

Delegacia da Polícia Civil
Com a confirmação ou suspeita de morte violenta,
o delegado da delegacia especializada em homicídios ou da delegacia da respectiva área onde
a vítima foi encontrada deve gerar o Boletim de
Ocorrência e instaurar o inquérito policial, independentemente de demanda familiar.

Com o auxílio dos investigadores, o delegado
responsável pelo caso deve realizar interrogatórios
de testemunhas e familiares e buscar provas para
juntar novos elementos ao laudo do local de crime
e ao laudo da necropsia, elaborados pelo perito criminal e pelo perito médico-legista, respectivamente.

Ministério Público
Ao apontar no inquérito policial um
autor para o crime, o delegado solicita
que seja realizada a acusação formal contra o
suspeito, ou seja, que o representante do Ministério Público, promotor de Justiça da vara criminal, ofereça a denúncia ao Judiciário. O indiciado
passa, então, a ser denunciado.

O representante do Ministério Público não pode
requerer a devolução do inquérito à autoridade
policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

Poder Judiciário
Com ou sem elementos suficientes
para concluir que houve um crime ou indiciar
alguém por isso, o delegado deve enviar ao
Ministério Público o relatório dos procedimentos
realizados durante as investigações.

O inquérito policial deve ser encerrado em até 30
dias a contar da data em que foi instaurado.

Caso o indiciado tenha sido preso em flagrante,
preventiva ou temporariamente, o período para
conclusão do inquérito diminui para dez dias. Se
ao fim do prazo não houver elementos para abertura de ação penal, o tempo de investigação pode
ser prorrogado e o indiciado posto em liberdade.

A acusação formal é encaminhada pelo promotor
de Justiça ao juiz da respectiva vara criminal.

Aceitando a denúncia, o juiz transforma a denúncia em ação penal. O denunciado passa a ser réu
e será submetido ao Tribunal do Júri para que
seja definida a inocência ou a culpabilidade.

Se o juiz recusar a denúncia, a peça jurídica volta
ao Ministério Público. O promotor de Justiça pode
solicitar ao juiz o arquivamento do inquérito.
Depois de ordenado o arquivamento, o delegado
poderá proceder a novas pesquisas e apresentar
outras provas que permitam a reabertura do caso.
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Sistema de saúde

Perícia Criminal
Como deve ser o trabalho do perito criminal no
local de crime, segundo a Associação Nacional
dos Peritos Criminais Federais, publicado na
Revista Perícia Federal

Secretaria Municipal de Saúde
Na Secretaria Municipal de Saúde,
técnicos analisam se os dados da Declaração de Óbito são suficientes para fazer a
classificação da morte ou se há necessidade
de buscar mais informações.

1

Preservação do local
A preservação do local é feita pelo primeiro a
chegar, normalmente um policial militar. Ele
tem a responsabilidade de fazer a preservação
da área e acionar a perícia.

Com o objetivo de evitar classificação errada
e diminuir o número de mortes por causa indeterminada, a Secretaria Municipal de Saúde deve
solicitar ao serviço de perícia e medicina legal
documentos que eventualmente apresentem dados
complementares.

2
3

Avaliação do isolamento
Assim que a perícia chega ao local, ela
deve avaliar o isolamento. Se não estiver
de acordo, deve ampliar ou diminuir a área.

Reunião inicial com a equipe
A equipe deve ter, no mínimo, dois peritos,
a depender da proporção do crime. Uma rápida reunião inicial deve ser realizada para definir
a melhor maneira de dar início aos trabalhos. Os
peritos devem observar e identificar a localização
dos vestígios, antes de adentrar o espaço isolado.

O órgão municipal de saúde também pode
acionar técnicos da Vigilância Epidemiológica
para fazer uma busca ativa no próprio serviço
de perícia e medicina legal, mas também em
outros locais.

4

Marcação
A primeira providência ao entrar no local
do crime é marcar os vestígios encontrados. Alguns marcadores podem variar de acordo
com a localidade.

Ao concluir o trabalho de verificação e investigação dos casos com informações imprecisas ou insuficientes, a Secretaria Municipal
de Saúde “alimenta” o Sistema de Informação sobre Mortalidade com os códigos da
Classificação Internacional de Doenças (CID)
para acidente, homicídio (agressão), suicídio
(violência autoinfligida) ou morte suspeita
(por causa indeterminada).

5
6

Coleta
As características particulares de cada vestígio, se biológico, físico ou químico, devem
ser observados. Cada um possui uma particularidade e exige determinado tipo de coleta, armazenamento e transporte.

7

Fechamento
Após a coleta, os peritos devem realizar uma
reunião final para analisar se foi coletado
tudo necessário. Em seguida, a responsabilidade
pelo local é devolvida à autoridade policial presente.

Coordenadoria Regional de Saúde
Secretaria da Saúde do Estado
Ministério da Saúde
A conclusão definitiva desse processo, no âmbito
da saúde, só acontece depois que a Secretaria Municipal de Saúde envia os dados para a
respectiva Coordenadoria Regional de Saúde,
que analisa e encaminha as informações para a
Secretaria da Saúde do Estado, que repassa o
relatório final para o Ministério da Saúde.

172

Fotografar
Todos os vestígios encontrados e marcados
no local do crime devem ser fotografados.

8

Anotações e documentação
Durante o trabalho na área do crime, o
perito deve realizar anotações que podem
ser elaboradas de diversas maneiras: áudio,
video, escrita, desenho ou fotografia.

/
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Violência letal é mais grave
do que os números mostram
Os casos de mortes a esclarecer e de pessoas desaparecidas e a falta de registro do
Boletim de Ocorrência e de contabilização das mortes decorrentes de intervenção
policial ou em unidades prisionais contribuem para a subnotificação de assassinatos.
O Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil desvenda parte desse problema.

QUANTO MAIS MORTES a esclarecer, mais óbitos deixam

não chegaria a essa conclusão tão ligeiramente. É uma

de entrar nas estatísticas como homicídios, o que significa

situação que merece ser estudada, uma informação

que a violência letal intencional é maior do que os números

que precisa ser aprofundada, com a avaliação de um

oficiais apresentam. Nem todos os casos de mortes a

conjunto de documentos, como a Declaração de Óbito

esclarecer devem ser atribuídos a assassinatos, mas é

e o laudo cadavérico”.

grande a probabilidade de que a maioria desses óbitos

Além de homicídios, as causas externas de mortalidade

corresponda a homicídios, levando-se em consideração

incluem suicídios e acidentes, entre eles afogamentos,

que os dados partem dos serviços de perícia e medicina

choques elétricos, eventos no trânsito, quedas à própria

legal , para onde são encaminhados os corpos de vítimas

altura e queimaduras. Mas entre as mortes a esclarecer

de acidentes e violências, e que os homicídios representam

também podem estar os óbitos por causas naturais. O

a maior parte dos óbitos definidos nesse grupo de causas

serviço de perícia e medicina legal tem a responsabilidade

externas2 de mortalidade em todo o Brasil.

de apurar tanto os casos de violência letal quanto os fale-

1

“No Ceará, o agrupamento de homicídios é o maior

cimentos considerados suspeitos, em que não há evidência

entre as causas externas de mortalidade. Se os óbitos

suficiente, podendo ser mortes violentas – acidentes,

violentos sem causa determinada fossem esclarecidos,

homicídios ou suicídios – ou mortes naturais – em conse-

os homicídios absorveriam a maioria desses casos, prova-

quência de disfunções do organismo ou de doenças.

velmente. Estabelecendo um paralelo com as causas

“Um exemplo típico: um corpo é encontrado em via

definidas, cujo percentual de homicídios em 2018 foi de

pública. O que aconteceu de fato àquela pessoa? Será

53% das causas externas, esse percentual se repetiria,

que foi um traumatismo craniano, uma morte violenta,

em tese”, observa Fernando Virgílio Albuquerque de

portanto? Ou um infarto do miocárdio, uma morte

Oliveira, técnico do Núcleo de Informação e Análise em

natural, portanto? É uma morte suspeita, que também

Saúde da Secretaria da Saúde do Estado.

precisa passar pelo serviço de medicina legal”, ilustra

Em Fortaleza, o percentual de homicídios entre as

Renato Evando, também professor do Departamento de

causas externas de mortalidade é ainda maior: 73%. “Se

Patologia e Medicina Legal, da Faculdade de Medicina,

os homicídios, definidos, representam 73% dos óbitos

da Universidade Federal do Ceará.

por violência, então é provável que a maior parte dos

Para o economista Daniel Cerqueira, coordenador do

óbitos com causa indeterminada seja de homicídios”,

Atlas da Violência3, não resta dúvida: “A situação de homi-

reforça a epidemiologista Vilma Neves, articuladora

cídios no Brasil é mais grave do que os números revelam”.

para as ações de vigilância de acidentes e violências

Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,

da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria

ele tem vários estudos publicados sobre questões acerca

Municipal de Saúde.

da segurança pública no país e, em 2013, divulgou o Mapa

O médico-legista Renato Evando Moreira Filho é

de Homicídios Ocultos no Brasil4, trabalho de referência

reticente ao avaliar se, entre as mortes a esclarecer,

para compreender as fragilidades da contabilização de

há mais homicídios do que outras causas de óbito. “Eu

mortes violentas.
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ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Ato em São Paulo, em 2016, organizado por movimentos
sociais e vítimas da violência, lembra os 24 anos do massacre
de 111 presos no Carandiru, em 2 de outubro de 1992
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O levantamento revelou uma quantidade espantosa

Nos três últimos anos do estudo, verificou-se um

de assassinatos que não foram assim classificados. O

preocupante fenômeno de aumento das mortes violen-

número de homicídios no país seria 18,3% superior ao

tas cuja intenção não foi determinada. O crescimento

que apresentavam os registros oficiais. Esse percentual

não aconteceu de forma generalizada pelo país, mas ficou

representava cerca de 8.600 homicídios não reconhe-

circunscrito, principalmente, a sete unidades da federação:

cidos a cada ano. Para elaborar o Mapa de Homicídios

Rio de Janeiro; Bahia; Rio Grande do Norte, Pernambuco;

Ocultos no Brasil, o pesquisador Daniel Cerqueira tomou

Roraima; Minas Gerais e São Paulo”. É interessante notar

como base os dados do Sistema de Informação sobre

que o Ceará, com uma taxa de 3,3 homicídios ocultos por

Mortalidade, do Ministério da Saúde, considerando os

100 mil habitantes, aparece imediatamente depois de

óbitos que foram classificados erroneamente como

São Paulo, o sétimo estado do grupo, com 4,1 homicídios

“causa indeterminada” e fazendo uma estimativa para

ocultos por 100 mil habitantes.

cada unidade da federação.

A subnotificação de homicídios no Brasil é

“Para tanto, foram analisadas as características socio-

demonstrada também no Atlas da Violência – Retrato

econômicas e situacionais associadas a cada uma das

dos Municípios, publicado em 2019. O trabalho, que

quase 1,9 milhão de mortes violentas, ocorridas no país

também conta com a coordenação do economista Daniel

entre 1996 e 2010”, explica Daniel Cerqueira na sinopse

Cerqueira, revelou que, caso a proporção de homicídios

da publicação sobre o estudo. As estimativas indicaram

ocultos observada no estudo divulgado seis anos atrás

que o país havia ultrapassado já em 2009 a marca anual

tivesse permanecido em 2017, último ano analisado pelo

de 60 mil óbitos em consequência de agressões. De

Atlas da Violência 2019, o Brasil teria atingido 11,04%

acordo com as estatísticas oficiais, o Brasil transpôs esse

a mais de assassinatos. “Ao considerar os homicídios

número em 2016, portanto sete anos depois, quando

ocultos no cômputo dos homicídios ocorridos em 2017,

registrou 61.597 homicídios.

teríamos não 65.602 óbitos, como relatado no Atlas

O Ceará, de acordo com o estudo, teve 2.643 homicídios ocultos nos 15 anos examinados, ou seja, 176,2

da Violência 2019, mas 72.843 homicídios no país”,
conclui a publicação.

assassinatos a cada ano, em média, não computados. A

“No Mapa de Homicídios Ocultos, nós analisamos cada

diferença é de 11,3% entre os 23.404 homicídios regis-

estado, o número de mortes violentas e a proporção de

trados oficialmente e os 26.047 casos estimados pela

mortes violentas indeterminadas que eram, na verdade,

pesquisa. A análise das taxas de mortalidade revelou o

homicídios. Com base naquelas estimativas, pegamos

Ceará como um dos estados em situação intermediária

os últimos dados, de 2017, para imaginar o seguinte: se

de homicídios ocultos.

essa proporção continuasse valendo, quantos homicídios

O Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil situa o Ceará

teríamos?”, explica Daniel Cerqueira. Ressalte-se que o

no grupo em que estão Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso,

Mapa de Homicídios Ocultos constatou que em 2010,

Pará e Rio Grande do Sul, com taxas entre dois e quatro

último ano pesquisado, a causa de 10,3% do total de

homicídios ocultos por 100 mil habitantes. “Enquanto

mortes violentas estava classificada como indeterminada,

Goiás também reduziu substancialmente essa taxa até

revelando, segundo o autor, uma grave disfuncionalidade

2000, Ceará e Espírito Santo apresentaram um pequeno

no sistema de produção de informações sobre os óbitos

aumento, mas paulatino”, aponta o estudo.

violentos no país.

Ao avaliar apenas o período mais recente dos 15

O pesquisador acrescenta que, nos países desenvol-

anos sobre os quais o estudo se debrulou, a publicação

vidos, a classificação de morte violenta indeterminada é

comparou, entre 2007 e 2010, a taxa média de homicídios

um fenômeno atípico. “É inaceitável que, em um Estado

estimada com a taxa média de homicídios registrada

de Direito, 174.223 pessoas tenham sofrido morte violenta

oficialmente e identificou que a diferença entre os dois

no país, nos 15 anos analisados – ou 9,2% dos óbitos

indicadores é mais acentuada para sete estados. “Para

violentos –, e o Estado tenha sido incapaz de identificar

esses sete estados, em média, as taxas de homicídio

a causa do óbito. As famílias brasileiras têm o direito de

seriam maiores que as observadas, em um domínio que

saber os motivos da morte de seus entes”, destaca Daniel

variou entre 4,1 e 16,2 por 100 mil habitantes”.

Cerqueira, ao fim do trabalho.
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O Atlas da Violência revela que em 2017 foram registradas 9.798 mortes violentas com causa indeterminada

129 MIL HOMICÍDIOS
OCULTOS EM 15 ANOS

em todo o Brasil, o que representa 7,2% do total de causas

Um dos objetivos do estudo que resultou no Mapa

externas de mortalidade. “Esses óbitos, na verdade,

de Homicídios Ocultos no Brasil foi analisar a qualidade

seriam homicídios ou suicídios, ou mortes ocasionadas

das informações sobre mortalidade violenta produzida

por acidentes, mas para os quais as autoridades e o

pelas unidades federativas no âmbito do Sistema de

Sistema de Informação sobre Mortalidade, do Ministério

Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde.

da Saúde, falharam em estabelecer a causa correta”,

Outro objetivo do trabalho foi estimar o número de

reconhece a publicação.

homicídios ocultos em cada estado, ou o número de

Considerando-se o indicador proporcionalmente à
população, em 2017 houve uma taxa de 4,7 mortes por

homicídios que foram registrados oficialmente como
mortes violentas indeterminadas.

causa indeterminada por 100 mil habitantes no país.

O economista Daniel Cerqueira desenvolveu um

Alguns estados se destacaram na proporção das mortes

modelo econométrico de projeção levando em consi-

violentas sem motivação determinada, entre eles, São

deração o perfil das vítimas de violência letal inten-

Paulo (15,8%), Minas Gerais (13,4%), Rio de Janeiro

cional. “A modelagem aplicada foi baseada na ideia de

(13,0%) e Bahia (11,3%).

que os eventos violentos seguem certa regularidade

Ao analisar as taxa de mortes violentas com causa

estatística, no que diz respeito às características das

indeterminada por 100 mil habitantes, o Atlas da

vítimas e no que diz respeito aos elementos situacionais

Violência conclui que os estados com pior qualidade

associados ao óbito”, explica. Com base nessas covari-

na classificação são Bahia (8,2), Rio de Janeiro (8,2),

áveis, o pesquisador estimou a probabilidade de cada

Minas Gerais (7,5) e São Paulo (5,8). “Portanto, vemos

óbito violento indeterminado ter sido consequência ou

com grande preocupação a qualidade da informação

não de agressões (homicídios) quando estas predições

sobre mortalidade nesses quatro estados, uma vez

(previsões) foram utilizadas para efetuar o cálculo da

que os indicadores de homicídios podem estar sendo

esperança matemática (valor esperado) dos homicídios

subestimados nessas localidades”, destaca a publica-

ocultos em cada unidade da federação e em cada ano

ção. Em situação de alerta está o Ceará (5,5).

do período analisado.

Coordenador do Atlas da Violência, Daniel Cerqueira é o autor do
estudo Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil: “situação é mais
grave do que os números revelam”

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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“O modelo estimado apresentou satisfatório ajuste
preditivo, constatando-se que 95,8% dos óbitos com
causa definida haviam sido corretamente classificados”,
atesta a publicação. Ao fim, o estudo concluiu que, em
média, cerca de 8.600 assassinatos deixaram de ser
registrados a cada ano no Brasil, impressionantes 129
mil homicídios ocultos ao longo dos 15 anos analisados. A conclusão do trabalho aponta que o cálculo dos
homicídios ocultos e a tentativa de entendimento do
que sejam as mortes violentas indeterminadas são de
grande relevância, na medida em que podem modificar substancialmente a percepção e a compreensão da
evolução dos homicídios no país.
O estudo é uma provocação, mas, sobretudo, uma
contribuição ao poder público, pois indica a necessidade premente de medidas para reduzir a quantidade
de óbitos classificados como mortes sem causa determinada, promovendo um redesenho do mapa da violência no Brasil, o que pode e deve redirecionar o aporte
de investimentos para melhorar a segurança pública
onde efetivamente mais precisa. O Mapa de Homicídios
Ocultos identificou, por exemplo, que o aumento da
taxa de homicídios em muitos estados nordestinos não
correspondia ao que era alardeado.
“Entre 1996 e 2010, no Rio Grande do Norte e em
Sergipe, segundo os dados oficiais, a taxa de homicídios teria crescido 176,6% e 127,7%, respectivamente.
Segundo os cálculos realizados neste trabalho, tais
aumentos seriam de 40,1% e 4,5%, respectivamente.
Ou seja, a ‘explosão’ de homicídios em muitas localidades simplesmente não ocorreu, sendo que os indicadores oficiais apenas refletiram uma diminuição na
subnotificação dos homicídios, como consequência de

MAPA DE HOMICÍDIOS
OCULTOS NO BRASIL
O estudo analisou, em primeiro lugar, a
qualidade das informações produzidas pelo
Sistema de Informação sobre Mortalidade,
do Ministério da Saúde, em cada unidade
federativa, no período compreendido entre
1996 e 2010.
A análise considerou duas dimensões:
- a definição da causa básica do óbito;
- a produção de informações sobre as
características socioeconômicas das vítimas e
sobre os elementos situacionais relacionados
ao incidente.
O estudo estimou, por fim, o número de
homicídios ocultos em cada unidade federativa,
com base nas características associadas a cada
uma das quase 1,9 milhão de mortes violentas
registradas no Brasil nos 15 anos sob análise.
O estudo encontrou evidências de que, na
média, o número de homicídios entre 1996 e
2010 foi 18,3% superior ao do registro oficial,
o que representava cerca de 8.600 homicídios
não contabilizados, a cada ano.
O estudo seguiu o padrão da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde (CID10), com pequenas alterações. Na categoria
homicídios, foram incluídos os eventos
associados a “intervenção legal”, ou seja, as
mortes perpetradas por agentes da lei.

melhorias no processo de produção de informações
sobre óbitos violentos, ocorridas até o princípio dos
anos 2000”, constata o estudo.

qualidade das informações sobre mortes violentas,

Além de expor as fragilidades na classificação das

que dependem da articulação de várias organizações.

mortes violentas, o Mapa de Homicídios Ocultos no

Sem prejuízo da lógica de descentralização que

Brasil apresenta várias sugestões para aperfeiçoar o

norteia a concepção do Sistema Único de Saúde, o

trabalho de contabilização e registro adequado dos

estudo defende a criação de programas que suscitem

assassinatos no país. Tendo em vista a importância

melhorias na qualidade da produção de informações

do Sistema de Informação sobre Mortalidade, do

no âmbito das unidades federativas. “Tais programas

Ministério da Saúde, como principal fonte de dados

poderiam avançar em duas direções: nas inovações do

sobre incidentes violentos letais no país, o estudo

método de produção de informação intrainstitucional

chama a atenção para a necessidade de se debater

e na articulação orgânica e disseminação das informa-

métodos para aprimoramento da acurácia e da

ções interinstitucional”, indica.
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A produção de informação deveria incluir “mecanismos de controle para a preservação da cena do
incidente pela polícia; investimento em treinamento;

MORTES INVISÍVEIS
EM CELAS, CERCOS
E DESAPARECIMENTOS

estabelecimento de um protocolo de procedimen-

É obrigação da polícia registrar a morte violenta para

tos para a análise e definição da causa básica pelo

dar início à investigação, mesmo que os familiares da

médico-legista e contínuo aprimoramento em debate

vítima não procurem uma delegacia para fazer o Boletim

junto à academia; e produção e uso de programas

de Ocorrência. “Embora assassinatos de negros e negras

estatísticos que auxiliem o médico-legista a estabe-

tenham chamado a atenção da sociedade civil, como foi o

lecer a causa básica do óbito, baseado nos elemen-

caso da Marielle Franco, por exemplo, muitas outras mortes

tos atestados no laudo cadavérico e em análises

no interior das hostis prisões e os crescentes velórios nas

epidemiológicas”.

ruas não ganham estatísticas”, denuncia ao jornal Brasil

Já a articulação orgânica e disseminação das infor-

de Fato a advogada Dina Alves, ativista e especialista em

mações interinstitucional proposta deveria compreen-

sistema carcerário, numa referência ao assassinato, em

der as organizações que contribuem para a produção

2018, da socióloga e vereadora do Rio de Janeiro.

da informação sobre mortalidade violenta, sobretudo

Especialistas nas áreas de segurança pública e justiça

a perícia técnica, a Polícia Civil, o serviço de medicina

e militantes de direitos humanos apontam que a falta

legal e as secretarias de saúde, como partes de uma

de dados consolidados sobre os homicídios no Brasil é

rede e conectadas por meio digital. “O compartilha-

também uma forma de encobrir os crimes cometidos por

mento de bancos de dados entre essas organizações

agentes do Estado. A falta de uniformização na contagem

permitiria que, a partir de características comuns

das agressões letais deixa cada unidade da federação à

sobre os incidentes e sobre os indivíduos envolvidos, o

vontade para definir metodologias próprias de contagem

sistema indicasse as probabilidades de matching, esta-

dos assassinatos. E, assim como no Ceará, a maioria

belecendo conexões entre os indivíduos registrados

dos estados não contabiliza as mortes decorrentes de

nestes vários bancos de dados”.

intervenções legais como homicídios.

O estudo acrescenta que as informações adicio-

O mais recente Anuário Brasileiro de Segurança

nadas em um banco de dados seriam atualizadas nos

Pública contabiliza 6.220 pessoas mortas em decorrência

demais. A conclusão de laudos da perícia técnica, por

de ações policiais em 2018, uma média de 17 vítimas por

exemplo, seria automaticamente repassada para o

dia. Em cada dez mortes violentas intencionais, uma foi

serviço de medicina legal. “Finalmente, o comparti-

causada por agentes de segurança pública. Em relação

lhamento de bancos de dados entre as várias orga-

a 2017, o crescimento das mortes provocadas por poli-

nizações permitiria que se utilizassem programas

ciais foi de 19,6%, contrastando com a queda de 10,8%

para garantir um mais refinado acompanhamento e

no número total de mortes violentas intencionais no

identificação de potenciais problemas no caminho da

mesmo período.

produção de informação acurada e com qualidade”.

O problema no cálculo de homicídios relacionado às

Após a divulgação do Mapa de Homicídios, o

mortes perpetradas por policiais se estende dos órgãos

autor do estudo identificou em alguns estados uma

de segurança para os órgãos de saúde. O Sistema de

queda imediata no número de mortes sem causa

Informação sobre Mortalidade, por exemplo, não regis-

determinada. “Agora, nós estamos falando de um

trou nenhuma morte em decorrência de intervenção

trabalho de 2013, com dados até 2010. Diminuiu

legal em Fortaleza desde 2008, mesmo com a ampla

naquele momento, mas, nos últimos anos, a gente

repercussão que alguns casos ganharam, a exemplo

vem notando que estão aumentando novamente as

da Chacina de Messejana, em 2015, quando 11 pessoas

mortes violentas indeterminadas”, observa Daniel

foram assassinadas por policiais militares. Numa série

Cerqueira. “A todo momento, é preciso chamar a

histórica até 2017, último ano com dados disponíveis,

atenção para esse ponto, porque pode haver um

estão computados 11 casos distribuídos pelos municípios

relaxamento, e o dado começar a perder quali-

de Camocim, Crato, Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte,

dade novamente”.

Maracanaú, Russas e Sobral.
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de quanto é isso”, acrescenta Daniel Cerqueira, também
coordenador do Atlas da Violência.

se encontram em óbitos com causa indeterminada – ou

A edição mais recente da publicação, ao se reportar

mortes a esclarecer –, a subnotificação aumenta em

às fragilidades dos sistemas de coleta de informações

função do número de pessoas desaparecidas5 – algumas

sobre mortes violentas, no âmbito da segurança pública

provavelmente foram mortas, sem que os corpos tenham

e na esfera da saúde, chama a atenção para a questão da

sido encontrados. “Esse é um problema ainda pior, sobre

subnotificação de homicídios. “No Brasil, suspeita-se ainda

o qual pouco se fala”, destaca o coordenador do Mapa

que estes dois sistemas de coleta sofram com subnotifi-

de Homicídios Ocultos no Brasil.

cações para os homicídios, principalmente por conta de

Algumas notícias indicam a existência de cemitérios

enterros clandestinos, e menos por falta de comunicação

clandestinos em áreas dominadas pelo tráfico de drogas

oficial das mortes. Parte destas mortes pode estar sendo

e pelas milícias. “No Rio de Janeiro, por exemplo, existe

contabilizada em números de pessoas desaparecidas”.

uma tradição das milícias e do narcotráfico de eliminar os

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou

corpos, utilizando um método conhecido como micro-on-

no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019 que

das – a pessoa morta é colocada dentro de pneus onde se

havia 82.094 pessoas desaparecidas em 2018 e 83.701

toca fogo –, além de cemitérios clandestinos e formas mais

em 2017, pelo menos, pois esses números se referem

variadas de fazer desaparecer o corpo. Então, tem muita

aos casos comunicados à polícia. De acordo com as

gente desaparecendo e morrendo sem que tenhamos ideia

informações prestadas pelas unidades federativas,

DESAPARECIMENTOS
EM FORTALEZA

579

casos de desaparecimento registrados na 12ª
Delegacia do Departamento de Homicídios e
Proteção à Pessoa, entre julho de 2018 e julho
de 2019

58,9% sexo masculino
53,7% jovens de 12 a 29 anos
33,9% adultos de 30 a 59 anos
8,5% idosos
2,2% crianças
1,7% dos registros não contam com informações
sobre a idade da pessoa desaparecida
Motivação para o desaparecimento, de
acordo com informações prestadas à polícia
pelos familiares:
36,3% envolvimento com drogas ilícitas
27% conflitos familiares
18,1% depressão
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foram localizadas 52.328 pessoas em 2018 e 55.923

O Movimento Mães da Sé avalia que a subnotifica-

em 2017, mas dez estados, entre eles o Ceará, não

ção é muito alta e calcula que mais de 200 mil pessoas

repassaram os dados sobre pessoas encontradas soli-

desaparecem por ano no Brasil. A estimativa é feita

citados para a publicação.

com base no levantamento realizado no fim dos anos

Em nota técnica, o Fórum Brasileiro de Segurança

1990 pela Universidade de Brasília, sob demanda do

Pública lista, ainda, uma série de problemas na quali-

Movimento Nacional de Direitos Humanos, com o apoio

dade das informações obtidas: “Não foi possível

do Ministério da Justiça. O movimento questiona por

apurar como o registro é realizado: qual o documento

que os cadastros nacionais de desaparecidos, lançados

de base (por exemplo, Boletim de Ocorrência); se

na década passada, não foram atualizados e não podem

diz respeito a pessoas localizadas vivas ou mortas;

ser usados para ajudar a localizar as pessoas e produzir

se o encontro está ou não vinculado a eventos de

estatísticas confiáveis.

desaparecimento previamente reportados; a que

O Ceará informou 2.128 casos de desaparecimentos

ano se refere o desaparecimento eventualmente

em 2017 e 2.000 em 2018, ocupando a 11ª colocação em

antes reportado, ou seja, em que ano essa pessoa

números absolutos entre as unidades federativas, e o 16º e

foi dada como desaparecida. Assim, os registros de

o 17º lugares, respectivamente, quando analisadas as taxas

pessoas localizadas no ano de 2017 não correspondem

por 100 mil habitantes. O Governo do Ceará inaugurou em

necessariamente aos casos de pessoas desaparecidas

julho de 2018 uma delegacia especializada na investigação

registrados no mesmo”.

de desaparecimentos. A 12ª Delegacia do Departamento de
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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Homicídios e Proteção à Pessoa atua em Fortaleza e área

Em abril de 2019, o governador Camilo Santana e o

metropolitana. Os casos nos demais municípios cearenses

então procurador-geral de Justiça Plácido Barroso Rios

ficam sob a responsabilidade das delegacias que atuam

assinaram termo de cooperação para implantar no Ceará

na circunscrição onde se deu o desaparecimento.

o Sistema Nacional de Identificação e Localização de

Até julho de 2019, ao longo do primeiro ano de funcio-

Desaparecidos (Sinalid)6. Com a implantação, o estado

namento, portanto, a delegacia especializada registrou

passa a contar com o Programa de Identificação e

579 desaparecimentos, a maioria, 53,7%, foi de adoles-

Localização de Desaparecidos no Estado do Ceará (Plid-

centes e jovens entre 15 e 29 anos. Em setembro de 2019,

CE), envolvendo, além do Ministério Público, a Polícia

a Polícia Civil divulgou que o índice de resolutividade

Civil, a Polícia Militar, a Perícia Forense e o Instituto José

chega a 64,2% e que, em 23% dos casos solucionados,

Frota, maior hospital da rede de assistência da Prefeitura

a pessoa foi encontrada sem vida.

de Fortaleza, referência regional no atendimento aos

De acordo com as informações dadas à polícia, 84,1%

casos de acidentes e violências.

dos casos estariam relacionados com desaparecimento

A iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento

voluntário, quando a pessoa se afasta por vontade própria

de ações conjuntas e apoio mútuo às atividades de

e sem avisar a alguém, tendo como principais motivações

sistematização dos procedimentos de comunicação

envolvimento com drogas ilícitas, conflitos familiares e

e registro de notícias de pessoas desaparecidas e de

depressão, nessa ordem. Os desaparecimentos também

vítimas de tráfico de seres humanos. A ferramenta

podem ser involuntários, quando a pessoa é afastada do

tecnológica para que o programa comece a operar

cotidiano por um evento sobre o qual não tem controle,

segue em desenvolvimento. Ela deve facilitar a inte-

como um acidente, um problema de saúde ou um desas-

gração entre os órgãos de segurança e de saúde no

tre natural. E há também os desaparecimentos forçados,

processo de busca e identificação. Profissionais estão

quando outras pessoas provocam o afastamento, sem a

sendo capacitados para realizar a alimentação do

concordância da vítima, casos em que é mais provável a

sistema em âmbito estadual, cujas informações irão

associação com homicídios.

compor o banco de dados nacional.
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NOTAS
Enquanto os casos de morte violenta são atendidos pelo serviço
de medicina legal, que, no Ceará, integra a Perícia Forense, ligada
à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os corpos
das vítimas de morte natural são encaminhados para o Serviço
de Verificação de Óbito (SVO), vinculado à Secretaria da Saúde,
responsável pelo esclarecimento da causa mortis quando não
houve assistência médica ou não foi definida a causa, mesmo sob
acompanhamento de equipe de saúde.
O SVO deve ser procurado nos casos de morte natural, por doença
sem assistência médica, em que o óbito acontece em casa ou em
via pública.

1

A cada dez óbitos por causas externas na população infanto-juvenil
dos cinco maiores municípios do Ceará, sete foram assassinatos,
entre 2013 e 2018. Homicídio é a principal causa externa de morte de
adolescentes e crianças em Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte,
Maracanaú e Sobral.
Entre 2013 e 2018, foram registradas 8.745 mortes por causas
externas de crianças e adolescentes nesses municípios, conforme
levantamento do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef).
Em Fortaleza, das 3.388 mortes por causas externas de crianças
e adolescentes, no período, 2.845 foram em decorrência
de homicídios.

2

3
O Atlas da Violência registra 65.602 homicídios em 2017, com
base nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, do
Ministério da Saúde. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública
apresenta um número menor, de 64.078 mortes violentas

intencionais, porque a fonte das informações são as secretarias
estaduais de segurança pública. A categoria “mortes violentas
intencionais” corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso,
latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes
de intervenções policiais em serviço e fora. O Fórum Brasileiro de
Segurança Pública explica que essa categoria representa o total
de vítimas de mortes violentas com intencionalidade definida de
determinado território e que só passou a ser calculada a partir
de 2013.
O Mapa de Homicídios Ocultos foi publicado em 2013, um ano
depois do estudo sobre mortes violentas indeterminadas no Rio
de Janeiro: “O número de óbitos ocasionados por agressões de
terceiros (homicídios) no Estado do Rio de Janeiro diminuiu nos
últimos anos, de 7.099, em 2006, para 5.064, em 2009, o que
implica um decréscimo de 28,7%, no período. Contudo (...) há fortes
indícios de que esse resultado tenha se dado por consequência de
má classificação e manipulação dos dados”.

4

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo 87 o
funcionamento de serviço de identificação e localização de pais,
responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos.

5

O Sistema Nacional de Identificação e Localização de
Desaparecidos (Sinalid) foi instituído por meio do acordo de
cooperação celebrado entre o Conselho Nacional do Ministério
Público e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 2017.
No Ceará, a parceria acontece entre o Ministério Público estadual e
o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social e Secretaria da Saúde.

6
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De acordo com o Mapa de Homicídios Ocultos no

contingente de 8.600 homicídios ocultos a cada ano,

Brasil, entre 10 mil e 14 mil pessoas morreram violenta-

em média, no país, ou 129 mil nos 15 anos analisados.

mente a cada ano, entre 1996 e 2010, sem que o Estado

De acordo com o estudo, o número de homicídios
estimados superou o número de homicídios registra-

tenha identificado a causa básica do óbito.
Segundo os cálculos do estudo, na média, 73,9% das

dos em 18,3% e atingiu a marca de 62.375, em 2009,

mortes decorreram de agressões, o que implicaria um

recuando para 60.015 em 2010.

TAXA DE HOMICÍDIOS REGISTRADOS POR 100 MIL HABITANTES

Santa Catarina
Piauí
São Paulo
Minas Gerais

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

8,4

8,6

8,1

7,7

8,1

8,6

10,6

4,7

5,7

5,2

4,8

8,2

9,7

10,9

36,2

36,1

39,7

44,1

42,2

42,0

38,1

7,4

7,7

8,6

9,0

11,5

12,9

16,2

Tocantins

12,2

11,2

12,3

13,0

15,6

18,9

15,0

Rio Grande do Sul

15,3

16,8

15,4

15,3

16,3

17,9

18,3

Maranhão

6,7

6,0

5,0

4,6

6,1

9,4

9,9

Acre

21,1

20,0

21,2

9,7

19,4

21,2

25,7

Rio Grande do Norte

9,3

9,1

8,5

8,5

9,0

11,2

10,6

Amazonas

18,8

19,0

21,3

20,4

19,8

16,7

17,3

Ceará

13,0

14,8

13,4

15,6

16,6

17,2

18,9

Roraima

43,3

35,4

51,0

57,7

39,5

31,7

34,9

Goiás

15,7

15,0

13,4

16,5

20,2

21,5

24,5

Mato Grosso do Sul

37,7

37,4

33,5

28,2

31,0

29,4

32,4

Sergipe

14,7

11,5

10,4

19,7

23,4

29,3

29,8

Paraíba

19,0

14,7

13,6

12,0

15,1

14,1

17,4

Mato Grosso

29,6

33,6

36,3

34,7

39,8

38,5

37,0

Rondônia

24,5

28,4

38,3

33,5

33,8

40,1

42,3

Amapá

43,2

34,1

38,7

43,9

32,5

36,9

35,0

Paraná

15,3

17,4

17,6

18,1

18,6

21,2

23,0

Bahia

15,0

15,5

9,7

6,8

9,4

11,9

13,0

Distrito Federal

38,3

35,6

37,4

36,8

37,5

36,9

34,7

Rio de Janeiro

60,1

58,8

55,4

52,6

51,1

50,6

56,8

Pará

12,5

13,2

13,4

10,8

13,0

15,1

18,4

Pernambuco

40,8

49,7

58,9

55,4

54,0

58,7

54,8

Espírito Santo

42,9

50,0

58,4

52,5

46,9

46,7

51,2

Alagoas

28,2

24,1

21,8

20,3

25,6

29,3

34,3

21ª
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Média 2007 a 2010

11,9

11,3

10,6

11,0

10,5

13,2

13,2

13,0

12,5

10,8

11,8

12,9

14,4

13,3

12,4

12,7

13,9

13,1

36,3

28,9

21,9

20,4

15,4

15,4

15,8

14,5

15,3

20,6

22,6

21,9

21,4

20,8

19,5

18,5

18,5

19,4

18,5

16,7

15,5

17,9

16,9

18,2

22,2

22,8

20,0

18,1

18,5

18,6

18,0

19,8

21,9

20,5

19,5

20,4

13,0

11,8

14,8

15,1

17,5

19,8

21,8

22,8

20,5

22,5

18,7

18,8

22,6

19,2

19,6

22,0

22,5

20,8

14,2

11,7

13,6

14,8

19,3

23,2

25,2

25,7

23,3

18,5

16,9

18,5

21,1

21,0

24,8

27,0

30,9

25,9

20,1

20,0

20,9

21,8

23,3

24,1

25,4

31,9

26,1

29,7

22,6

24,5

27,3

27,9

25,7

28,0

27,3

27,2

23,7

26,4

24,9

24,6

24,4

30,0

30,3

31,6

29,1

32,7

29,7

27,9

29,8

30,5

29,7

30,9

26,5

29,4

25,2

24,4

25,0

29,9

25,9

28,7

32,8

33,4

30,2

17,7

19,1

20,9

22,9

23,7

27,4

33,7

38,7

30,9

35,0

32,1

32,4

31,5

30,7

31,9

33,4

32,3

32,1

38,4

38,0

36,0

37,8

27,4

32,3

35,6

34,9

32,6

35,5

31,3

33,0

33,1

27,6

34,4

31,0

38,5

32,9

25,7

28,3

29,2

29,9

29,7

32,7

34,7

34,6

32,9

16,1

16,7

20,9

23,7

25,9

33,1

37,1

41,8

34,5

39,1

36,5

32,0

32,3

33,5

34,1

38,6

34,3

35,1

54,7

51,5

48,3

47,6

41,7

35,8

33,6

35,5

36,6

21,0

22,7

27,7

29,2

30,5

39,2

40,3

46,8

39,2

55,3

50,7

51,2

52,7

53,1

50,8

44,9

39,2

47,0

50,5

49,4

46,9

51,2

53,6

56,4

57,2

51,0

54,6

35,7

35,1

40,2

53,1

59,6

60,3

59,3

66,8

61,5
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TAXA DE HOMICÍDIOS OCULTOS POR 100 MIL HABITANTES
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Distrito Federal

0,6

0,3

Alagoas

0,7

0,3

2,5

0,5

0,4

0,2

0,2

0,0

0,4

0,2

0,1

0,1

Amapá

0,0

0,0

0,2

0,3

1,6

2,2

0,7

Amazonas

2,9

2,2

1,8

1,3

0,7

0,8

0,7

Acre

11,0

10,6

10,9

8,3

1,2

0,9

0,8

Paraíba

0,2

0,3

0,7

0,7

0,8

0,4

0,6

Santa Catarina

0,9

1,1

2,2

1,5

0,8

0,6

1,3

Paraná

3,6

2,0

2,0

2,0

2,2

1,8

1,3

Tocantins

4,5

3,2

2,2

3,7

1,2

1,7

0,8

Maranhão

1,2

3,4

9,0

4,3

4,5

2,6

2,3

Mato Grosso do Sul

5,3

8,2

6,4

6,5

3,7

1,6

1,1

Piauí

1,0

0,7

1,4

1,8

2,0

1,7

1,1

Rondônia

11,1

5,2

3,1

1,2

2,5

5,0

6,4

Sergipe

19,4

19,6

25,7

12,5

6,3

5,5

3,4

Goiás

10,7

11,5

12,9

12,1

2,9

1,8

1,3

Pará

0,5

1,2

2,8

4,2

1,2

1,7

0,9

Rio Grande do Sul

5,5

3,8

3,3

2,9

2,8

1,9

2,0

Mato Grosso

1,7

1,1

1,2

0,9

0,7

0,4

1,7

Espírito Santo

3,1

1,7

2,1

1,3

0,8

1,1

0,8

Ceará

4,9

2,8

1,9

0,8

0,3

1,3

1,3

São Paulo

6,3

4,9

4,9

4,7

9,5

8,6

10,9

Minas Gerais

2,6

3,6

10,5

5,9

3,7

3,6

2,4

Roraima

0,0

0,4

1,4

0,0

1,2

1,7

5,2

Pernambuco

1,8

2,1

2,8

2,7

2,1

1,9

2,3

Rio Grande do Norte

10,9

12,4

7,0

11,3

9,6

7,5

8,8

Bahia

0,2

0,4

9,5

8,2

12,2

14,0

15,9

Rio de Janeiro

10,7

10,1

15,2

17,0

11,6

11,4

11,9

Fonte: Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil - Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde / Departamento de Análise da Situação de
Saúde/Sistema de Informação sobre Mortalidade | Elaboração do autor
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,0

0,1

0,1

0,1

0,5

0,1

0,2

0,2

0,5

0,2

0,2

0,8

0,4

0,3

0,5

0,4

0,3

0,7

1,8

1,8

1,7

1,3

1,0

0,8

2010

Média 2007 a 2010

0,3

0,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,7

0,0

0,2

0,3

0,5

0,4

0,6

0,7

0,6

0,8

0,7

0,3

1,0

0,5

0,5

1,5

1,1

0,9

1,1

1,2

1,0

0,8

1,2

1,1

1,3

1,3

1,3

1,0

0,8

1,1

1,1

1,3

1,4

1,1

1,4

1,3

1,3

1,0

1,1

1,0

0,7

1,1

2,6

1,4

1,5

1,6

0,9

1,2

1,4

1,3

1,5

1,6

1,6

1,5

1,4

1,1

1,1

2,2

1,9

1,3

1,5

1,7

1,6

2,3

1,3

0,8

1,8

1,7

2,5

1,9

1,1

1,8

5,7

5,3

3,2

1,5

1,6

1,8

1,8

2,0

1,8

3,8

3,4

4,3

3,1

1,9

1,9

1,8

2,2

1,9

1,1

1,3

1,7

1,6

1,8

2,6

2,0

1,8

2,0

0,9

0,7

1,4

2,2

1,7

2,5

2,1

2,0

2,1

2,2

1,9

2,0

2,2

1,9

1,8

2,3

2,4

2,1

2,6

3,8

5,6

3,1

2,5

1,7

2,3

2,1

2,1

1,0

1,0

1,3

1,7

1,6

3,3

2,8

2,1

2,4

2,4

1,8

1,1

2,2

3,4

2,7

3,4

3,6

3,3

7,2

8,7

8,8

3,9

3,6

3,9

4,3

4,4

4,1

2,4

2,5

2,6

3,5

3,4

3,9

4,9

4,1

4,1

12,1

15,8

5,4

3,0

0,9

5,2

5,9

4,5

4,2

2,3

3,0

3,6

3,6

4,3

4,8

5,4

5,6

5,0

6,7

9,8

8,4

8,7

9,5

8,3

10,3

2,6

7,7

14,1

14,3

6,2

6,8

10,2

12,7

13,2

7,4

10,9

12,6

8,8

11,9

9,5

18,6

18,3

20,4

7,4

16,2
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TAXA DE HOMICÍDIOS ESTIMADOS POR 100 MIL HABITANTES
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Santa Catarina

9,3

9,6

10,3

9,2

9,0

9,2

11,9

Piauí

5,7

6,4

6,6

6,6

10,3

11,4

12,0

São Paulo

42,5

41,1

44,6

48,9

51,7

50,5

49,0

Tocantins

16,7

14,4

14,5

16,7

16,7

20,6

15,8

Acre

32,1

30,6

32,1

18,0

20,5

22,1

26,5

Maranhão

7,9

9,4

14,0

8,9

10,7

11,9

12,3

Rio Grande do Sul

20,8

20,5

18,7

18,2

19,1

19,8

20,4

Minas Gerais

10,0

11,3

19,1

14,8

15,2

16,5

18,7

Amazonas

21,7

21,2

23,1

21,7

20,5

17,5

17,9

Ceará

17,9

17,6

15,3

16,4

17,0

18,5

20,2

Mato Grosso do Sul

43,0

45,6

39,9

34,7

34,8

31,0

33,5

Rio Grande do Norte

20,2

21,6

15,5

19,8

18,6

18,8

19,3

Goiás

26,4

26,5

26,3

28,7

23,2

23,4

25,8

Roraima

43,3

35,7

52,4

57,7

40,6

33,4

40,1

Paraíba

19,2

15,1

14,3

12,7

15,8

14,5

18,0

Sergipe

34,0

31,0

36,2

32,3

29,7

34,8

33,2

Amapá

43,2

34,1

39,0

44,2

34,1

39,1

35,8

Mato Grosso

31,3

34,8

37,5

35,6

40,5

38,9

38,7

Paraná

18,9

19,4

19,7

20,2

20,7

23,1

24,3

Rondônia

35,6

33,7

41,4

34,6

36,4

45,1

48,7

Distrito Federal

38,9

35,8

39,9

37,3

37,9

37,1

34,8

Pará

13,0

14,4

16,2

15,0

14,2

16,8

19,3

Bahia

15,2

16,0

19,3

15,0

21,6

25,9

28,9

Pernambuco

42,6

51,8

61,7

58,1

56,1

60,6

57,1

Rio de Janeiro

70,7

68,9

70,6

69,5

62,8

61,9

68,6

Espírito Santo

45,9

51,7

60,6

53,8

47,8

47,7

52,0

Alagoas

28,9

24,4

21,8

20,7

25,8

29,4

34,3

Fonte: Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil - Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde/
Departamento de Análise da Situação de Saúde/Sistema de Informação sobre Mortalidade | Elaboração do autor
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

13,7

13,1

12,3

13,1

13,0

13,7

12,3

11,8

14,5

14,2

13,9

16,2

14,9

14,9

14,6

15,0

43,5

37,6

30,7

24,3

19,0

19,2

20,1

19,0

19,8

17,7

16,5

18,9

17,6

19,3

24,8

24,2

22,8

19,2

19,2

23,6

19,7

20,0

23,5

23,6

14,6

12,7

15,9

16,5

18,8

21,3

23,5

24,4

20,3

20,4

20,5

20,3

21,7

23,7

22,8

21,8

23,1

25,2

24,5

24,9

24,3

23,4

23,5

22,6

19,3

17,3

19,0

21,4

21,6

25,5

27,6

31,7

22,5

21,9

22,1

24,0

26,7

26,7

28,8

35,4

34,1

30,9

29,0

32,0

32,4

31,0

32,4

28,2

20,9

21,5

21,9

23,5

28,8

31,4

35,5

28,4

24,8

27,7

26,6

26,2

26,2

32,7

32,2

33,4

41,7

38,4

29,9

30,3

28,9

30,9

33,9

31,9

18,2

19,4

21,6

23,9

24,9

28,4

34,5

40,0

29,0

27,8

29,3

33,0

27,8

30,6

34,7

35,5

36,0

31,5

33,1

33,3

27,9

35,1

31,0

38,7

37,7

35,9

38,0

34,6

33,2

33,5

35,7

34,3

27,1

29,3

29,9

31,0

30,9

34,0

35,9

36,0

44,1

43,3

39,2

39,3

29,0

34,1

37,5

36,9

39,1

36,6

32,5

32,3

33,7

34,3

38,6

34,4

21,9

23,5

29,1

31,4

32,2

41,8

42,5

48,8

30,1

30,9

27,1

30,5

36,1

45,8

50,3

49,2

57,6

53,7

54,8

56,3

57,4

55,5

50,4

44,8

67,3

60,4

60,2

57,1

60,2

54,1

54,0

42,9

51,5

50,5

48,2

52,9

55,2

59,7

60,0

53,1

35,8

35,2

40,4

53,3

59,7

60,5

59,6

67,1
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HOMICÍDIOS NO CEARÁ
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Taxa de homicídios registrados

13,0

14,8

13,4

15,6

16,6

17,2

18,9

Taxa de homicídios ocultos

4,9

2,8

1,9

0,8

0,3

1,3

1,3

Taxa estimada de homicídios

17,9

17,6

15,3

16,4

17,0

18,5

20,2

Número de homicídios registrados

886

1025

943

1.109

1.236

1.299

1.444

Número de homicídios ocultos

331

193

133

60

24

96

99

Número estimado de homicídios

1.217

1.218

1.076

1.169

1.260

1395

1.543

Rio de Janeiro

16,2

oficial versus estimada – para o período 2007-2010, o

Bahia

10,9

Ceará aparecia em 11º lugar entre as unidades da fede-

Rio Grande do Norte

7,7

ração, com 26,1 (taxa registrada com base no Sistema

Pernambuco

5,0

de Informações sobre Mortalidade), e passava para 10º

Roraima

4,2

lugar, com 29,4 (taxa estimada com base no modelo

Minas Gerais

4,1

formulado pelo estudo).

São Paulo

4,1

Quando analisadas as taxas médias de homicídio –

O Ceará era um dos seis estados com taxas de homi-

Ceará

3,3

cídios ocultos intermediárias, entre 2 e 4 por 100 mil

Espírito Santo

2,4

habitantes, em média, entre 2007 e 2010. “Enquanto

Mato Grosso

2,1

Goiás também reduziu substancialmente essa taxa até

Rio Grande do Sul

2,1

2000, Ceará e Espírito Santo apresentaram um pequeno

Pará

2,1

aumento, mas paulatino. O mais curioso aconteceu

Goiás

2,0

no Mato Grosso, onde, após uma redução nas taxas

Sergipe

1,9

Rondônia

1,8

Piauí

1,8

Mato Grosso do Sul

1,6

Maranhão

1,5

Tocantins

1,5

Paraná

1,3

Santa Catarina

1,1

Paraíba

1,1

Acre

0,9

Amazonas

0,7

Amapá

0,3

Alagoas

0,2

Distrito Federal

0,1

de HO, houve aumento até 2005, seguido novamente
de posterior redução”, aponta o Mapa de Homicídios
Ocultos no Brasil.
Diferença entre as taxas médias de homicídio
estimadas e as registradas oficialmente (2007-2010)
O Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil aponta
que a diferença entre esses dois indicadores era
mais substancial apenas para sete estados - Rio de
Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Roraima, Minas Gerais e São Paulo. Em média, as
taxas de homicídio seriam maiores que as observadas,
em um domínio que variou entre 4,1 e 16,2 por 100
mil habitantes. Imediatamente após esses estados,
aparecia o Ceará, com uma média de 3,3.
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Média

20,1

20,0

20,9

21,8

23,3

24,1

25,4

31,9

19,80

2,4

1,8

1,1

2,2

3,4

2,7

3,4

3,6

2,26

22,5

21,9

22,1

24,0

26,7

26,7

28,8

35,4

22,06

1.561

1.576

1.694

1.795

1.940

2.034

2.169

2.693

23.404

186

144

91

180

286

224

294

302

2.643

1.747

1.720

1.785

1.975

2.226

2.258

2.463

2.995

26.047

NÚMERO DE HOMICÍDIOS REGISTRADOS E OCULTOS
Número de
homicídios
registrados (A)

Número de
homicídios
ocultos (B)

Número de
homicídios
estimados (C)

Número
de mortes
indeterminadas
(D)

B/D (%)

C/A (%)

1996

38.934

7.159

46.093

10.122

70,7

18,4

1997

40.532

6.612

47.144

9.436

70,1

16,3

1998

41.979

10.180

52.159

13.515

75,3

24,2

1999

42.953

8.926

51.879

11.761

75,9

20,8

2000

45.440

9.317

54.757

12.286

75,8

20,5

2001

48.037

8.964

57.001

11.887

75,4

18,7

2002

49.821

10.048

59.869

12.896

77,9

20,2

2003

51.542

8.716

60.258

11.404

76,4

16,9

2004

48.933

8.862

57.795

11.803

75,1

18,1

2005

48.157

8.537

56.694

11.542

74,0

17,7

2006

49.729

6.689

56.418

9.621

69,5

13,5

2007

48.242

8.616

56.858

11.719

73,5

17,9

2008

50.680

9.306

59.986

12.457

74,7

18,4

2009

52.058

10.317

62.375

13.646

75,6

19,8

2010

53.037

6.978

60.015

10.128

68,9

13,2

Média

73,9

18,3

Fonte: Mapa de Homicídios Ocultos no Brasil - Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde/
Departamento de Análise da Situação de Saúde/Sistema de Informação sobre Mortalidade | Elaboração do autor
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Violência crescente
exige fortalecimento
do sistema pericial
Os serviços de perícia e medicina legal precisam ser aperfeiçoados, com a contratação
de mais pessoal, maior diversidade e especialização profissional e oferta de melhores
condições logísticas, operacionais e tecnológicas. A qualidade dos serviços contribui
decisivamente para garantia de justiça.

A PERÍCIA CRIMINAL é responsável por investigar

O sindicalista avalia que a Perícia Forense do Ceará

os locais de crime, entre outras atribuições. Nas situ-

conta com “um corpo pericial de excelência” distribuído

ações de homicídio, a primeira autoridade que chegar

em vários núcleos e serviços, com profissionais dedicados

ao lugar onde se encontra a vítima deve se encarregar

a aplicar a melhor metodologia científica e pericial dispo-

de preservar e isolar a área até a chegada dos peritos.

nível. “No entanto, um fato precisa ser destacado: ainda

A investigação deve ser conduzida com uma série de

é muito grande a carência de profissionais nos quadros

cuidados e planejamento para que o caso seja desven-

da Perícia Oficial do nosso estado. Tanto a capital como o

dado. O trabalho dos peritos criminais é fundamental

interior ainda carecem de peritos para oferecer um serviço

para embasar os inquéritos policiais e robustecer os

ainda melhor a nossa população e melhorar a celeridade

processos judiciais, ampliando as condições para respon-

do sistema de justiça”.

sabilização dos agressores e garantia de justiça.

Além da sede, em Fortaleza, a Perícia Forense tem

A Perícia Forense do Ceará tem aproximadamente

sete núcleos no interior, em Canindé, Iguatu, Juazeiro do

420 servidores, entre peritos criminais, peritos médi-

Norte, Quixeramobim, Russas, Sobral e Tauá. Concurso

co-legistas, peritos auxiliares e auxiliares de perícia,

público para atender à demanda pericial, valorização

além do corpo administrativo. O Sindicato dos Peritos

dos servidores e melhoria das condições operacionais

Oficiais de Natureza Criminal do Ceará (Sindiperitos),

da perícia no Ceará são as principais reivindicações dos

instituição criada em abril de 2019, aponta a necessi-

peritos. Os assuntos foram tratados por representan-

dade de aumentar o número de peritos, visando a uma

tes do sindicato da categoria em reunião com o então

maior celeridade na solução de crimes, haja vista que

secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André

tais profissionais colaboram com o inquérito policial e,

Costa, no dia 28 de agosto de 2019.

consequentemente, com o processo judicial, na busca

O perito oficial é um servidor público concursado

de elucidação acerca da dinâmica dos fatos criminosos.

responsável pela produção da prova material no inquérito

“Isto é feito evidenciando o esclarecimento de

policial ou no processo criminal. “Observado o disposto

vestígios, desvendando as informações contidas em

na legislação específica de cada ente a que o perito se

equipamentos eletrônicos tão frequentes nos dias de

encontra vinculado, são peritos de natureza criminal os

hoje, colaborando com a atribuição de uma identidade

peritos criminais, peritos médicos-legistas e peritos odon-

embasada em critérios científicos para corpos não identi-

tolegistas com formação superior específica detalhada

ficados, pesquisando fenômenos que possam ter ocorrido

em regulamento, de acordo com a necessidade de cada

em vítimas vivas ou mortas”, exemplifica Tácio Bezerra,

órgão e por área de atuação profissional”, estabelece

presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza

a Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 2009, que dispõe

Criminal do Ceará, em artigo veiculado em jornal.

sobre as perícias oficiais.
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De acordo com o Código de Processo Penal, quando

Presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal

a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de

e Perícias Médicas - Regional Ceará, ele avalia que, em tais

corpo de delito, direto ou indireto, independentemente

aspectos, a Perícia Forense do Ceará tem se destacado

da confissão do acusado. “O exame de corpo de delito

em relação a outros estados. “Eu faço parte de grupos de

e outras perícias serão realizados por perito oficial,

colegas do Brasil inteiro e percebo que nós temos uma estru-

portador de diploma de curso superior”, acrescenta

tura diferenciada. Eles gostariam de ter o que nós temos aqui

o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, após

hoje. É uma referência em termos de estrutura física para

redação dada pela Lei nº 11.690, de 9 de junho de 2008,

qualquer serviço de medicina legal do Brasil. Se comparar

que altera dispositivos relativos à prova.

com centros como Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul

Na ausência de perito oficial, a autoridade policial

e São Paulo, nós estamos com uma boa estrutura”.

deve recorrer a peritos ad-hoc para realizar a perícia,

Em coautoria com Sângelo André Ribeiro Abreu,

nomeando duas pessoas consideradas idôneas, detentoras

também médico-legista da Perícia Forense do Ceará,

de diploma de curso superior, preferencialmente na área

Renato Evando escreveu o livro “Corpus Delicti – Medicina

específica, dentre as que tiverem habilitação técnica rela-

Legal no Ceará”. A obra, lançada em 2016, aborda as

cionada com a natureza do exame. “Os peritos não oficiais

relações que essa área do conhecimento estabelece com

prestarão o compromisso de bem e fielmente desem-

os demais campos da medicina e com o direito e faz uma

penhar o encargo”, prevê o Código de Processo Penal.

retrospectiva histórica da medicina legal no estado desde

Quanto mais a violência se intensifica e se expande,

a época das capitanias hereditárias, que compunham o

os serviços periciais e de medicina legal precisam se

sistema administrativo do Brasil Colônia implementado

adequar para atender a essa demanda crescente, com

por Portugal a partir de 1534.

pessoal e condições operacionais. “Duas questões que

O livro mostra que, até recentemente, antes da criação

interferem na qualidade do trabalho e caminham lado

da Perícia Forense, o serviço de medicina legal apresentava

a lado: a estrutura física para desenvolver o trabalho,

muitas carências. “A gente observa claramente que havia

desde a mesa de necropsia, os auxiliares, laboratórios

grandes dificuldades, como citam várias matérias jornalís-

de apoio, até questões de tecnologia mais avançada; e o

ticas, em relação à guarda de material, ao tratamento de

quantitativo de profissionais – quanto maior a violência,

material laboratorial, que se perdia material e, por conta

maior a necessidade de profissionais que se dediquem

disso, se deixava a investigação sem prosperar. Com a

a essa área”, observa o médico-legista Renato Evando

criação da estrutura que temos hoje, houve um grande

Moreira Filho.

salto de qualidade”, conclui Renato Evando.

ANTROPOLOGIA FORENSE

BALÍSTICA FORENSE

É na antropologia forense que se realiza a distinta

A balística forense é uma área da criminalística que

tarefa de identificar corpos com perfis mais

estuda as armas de fogo, sua munição e os efeitos

difíceis. Chegam casos já esqueletizados, ossadas,

dos tiros por elas produzidos. Ela procura identificar

corpos fracionados, carbonizados ou em estágio

a dinâmica, a materialidade e a autoria dos fatos.

de decomposição avançada. O trabalho exige uma

Descobrir qual arma foi usada em um delito,

análise detalhada que possibilite indicar tempo, causa

identidade de quem a disparou e o proprietário da

da morte e quem é a pessoa que se procura descobrir.

arma são requisitos relevantes para se elucidar um

Entre os vários procedimentos realizados estão

crime identificando todos os envolvidos. Os projéteis

montar e analisar os fragmentos de ossos que chegam

de armas de fogo são conhecidos comumente por

e verificar todos os ossos e constatar se correspondem

causarem feridas perfuro-contundentes clássicas,

a um perfil masculino ou feminino, analisando o

marcadas por características específicas que as

quadril, a dimensão e os detalhes do crânio etc.

diferenciam de qualquer outro ferimento.

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

Fonte: Associação Cearense de Criminalística
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MORTE EM PROCESSO
A Perícia Forense do Estado do Ceará foi criada
por meio da Lei nº 14.055, de 7 de janeiro de 2008, e
regulamentada pelo Decreto nº 29.304, de 30 de maio
do mesmo ano. Órgão técnico-científico vinculado à
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Perícia
Forense incorporou as atividades dos extintos Instituto
de Identificação, Instituto de Criminalística e Instituto
Médico-Legal, funcionando com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
De acordo com o Governo do Ceará, foram investidos R$ 22 milhões na criação da Perícia Forense e na
contratação de mais médicos-legistas, peritos criminais
e auxiliares de perícia. E entre 2014 e 2018, o órgão teria
recebido R$ 26,1 milhões, investimento que contemplou
a valorização dos agentes com medidas que integram
tanto o aspecto funcional quanto a melhoria das condições de trabalho e ganhos reais na remuneração. Com
a Lei nº 16.318, de 18 de agosto de 2017, que institui o
subgrupo “Atividade de Perícia Forense” no âmbito do
grupo ocupacional “Atividades de Polícia Judiciária”,
o governo diz ter injetado R$ 11,9 milhões na folha de
pagamento dos servidores.
O subgrupo “Atividade de Perícia Forense” foi criado
no novo plano de cargos e carreiras, incluindo servidores
ocupantes dos cargos ou que exercem as funções de
perito criminal, perito criminal adjunto, perito legista,
médico perito legista e auxiliar de perícia. As carreiras foram divididas em classes e níveis, permitindo a
mobilidade do profissional, com ganho real, segundo
o governo, à medida que o servidor for ascendendo de
nível ou classe.
“A lei efetiva a melhoria dos salários iniciais e finais,
referentes às carreiras e aos cargos dos profissionais da
Pefoce. Foi um marco, ou seja, um passo para as grandes
conquistas da Perícia Forense, visto que mesmo diante da
atual situação econômica nacional, o Governo do Estado
demonstrou preocupação em melhorar as condições
de remuneração das categorias da Pefoce”, destaca o
perito-geral Ricardo Macêdo.
Quatro anos depois de ter sido criada, a Perícia
Forense passou a funcionar em nova sede, a partir de
junho de 2012. O prédio, na Avenida Presidente Castello
Branco, onde antes funcionava o Instituto Médico-Legal,
com 3.500 metros quadrados, foi reformado e teve a
área ampliada para 10.500 metros quadrados.

195

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

Ao entregar o novo prédio, o governo também anunciou investimentos de R$ 54 milhões nas novas instalações, incluindo compra de equipamentos de ponta
na área de perícia criminal e análise laboratorial. “É
uma das estruturas mais modernas da América Latina”,
considerou o então secretário da Segurança Pública e
Defesa Social, Francisco Bezerra. O local passou a contar
com os setores de Perícia Criminal, Análise Laboratorial
Forense, Perícia Veicular, Central de Custódia e um núcleo
da Defensoria Pública do Estado.
Com a fundação da Perícia Forense, o Governo
do Ceará criou ao mesmo tempo a Coordenadoria de
Análises Laboratoriais Forenses, tendo como “principal
função analisar os vestígios imperceptíveis a olho nu, os
chamados ‘vestígios invisíveis’, que requerem análises
físicas, químicas e biológicas para sua identificação”.
A coordenadoria, responsável por uma diversidade de
exames, é composta pelos Laboratórios de Química,
Biologia e Bioquímica, Toxicologia, Anatomopatologia
e DNA Forenses.
Quando o corpo de uma pessoa é encontrado em
estágio avançado de decomposição, sem apresentar
mais fisionomia ou tecido que permita a retirada das
impressões digitais, resta examinar os ossos para verificar
a causa da morte e outras informações sobre a vítima.
A Coordenadoria de Medicina Legal da Perícia Forense
do Ceará também conta com o Núcleo de Tanatologia e
Antropologia Forense, que se dedica ao exame de corpos
em condições de maior complexidade para comprovação
de informações, como identidade, sexo, idade, causa da
morte e o tempo decorrido do óbito. O setor trabalha
especificamente com cadáveres esqueletizados, corpos
carbonizados ou fracionados, ossadas e restos mortais.
As situações de maior dificuldade e que demandam
um período maior para uma conclusão dos laudos periciais envolvem os corpos cujas mortes aconteceram há
semanas, meses ou anos e estão em fase final de decomposição. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social do Ceará informa que, atualmente, o laudo pericial confeccionado pela Perícia Forense é elaborado no
prazo de dez dias, conforme prevê o Código de Processo
Penal, com a possibilidade de ser prorrogado, em casos
excepcionais, a partir de um requerimento dos peritos.
“A avaliação pericial médico-legal em um corpo que
morreu há um dia não é demorada. Geralmente, o corpo
é liberado no mesmo dia. Mas no caso de uma ossada, é
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CADEIA DE CUSTÓDIA
A cadeia de custódia serve para salvaguardar
provas criminais. É um processo de registro de
vestígios coletados no local do crime, realizado
de forma cronológica, metodológica, detalhada,
cuidadosamente acondicionada e manuseada,
que pode ser usado no laudo pericial, após análise
e resultados.
Ela tem como função promover a integridade
da prova e rastrear vestígios associados ao ato
criminoso, como forma de garantir e preservar
a confiabilidade e transparência do processo
de investigação do crime. A cadeia de custódia
garante que as provas específicas apresentadas
não tenham sido alteradas antes da admissão em
evidência. A evidência material da ação criminosa,
se for devidamente identificada e analisada, pode
oferecer melhores garantias na confiabilidade
das informações coletadas, no local do incidente
investigado, para que possa ser autenticada
e aceita no processo contra o perpetrador. É
composta por uma fase externa, que corresponder
ao transporte do local de coleta até a chegada ao
laboratório, e por uma fase interna, que se refere
ao procedimento no laboratório, até o descarte
das amostras. O processo contribui para manter
e documentar a história cronológica da evidência,
e rastrear a posse e o manuseio das amostras a
partir do preparo do recipiente coletor, da coleta,
do transporte, do recebimento, da análise e
do armazenamento.
Falhas na cadeia de custódia podem
invalidar total ou parcialmente a perícia
oficial. De pouco adianta utilizar as melhores
técnicas, softwares e ferramentas, se não
for fielmente cumprida a cadeia de custódia,
desde a coleta, passando pelo processamento
até a apresentação do laudo pericial. A
responsabilidade dos profissionais envolvidos
não tem apenas uma implicação legal, mas
também moral, na medida em que o destino
das vítimas e dos réus depende do resultado
da perícia.
Fonte: Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense

/

preciso fazer todo um tratamento do tecido e trabalhar,
às vezes, até um mês naquele corpo até encontrar alguma
conclusão”, diferencia o médico-legista Renato Evando

ENFERMAGEM FORENSE
Especialidade que une conhecimentos

Moreira Filho. A ossada é o estágio final da decomposição

de enfermagem, ciências forenses e

corporal, que pode ser afetada por fatores como umidade,

sistema jurídico, a enfermagem forense

temperatura e presença de animais.

é relativamente nova no Brasil, mas em

“Um conceito da medicina legal é de que a morte

outros países, como Canadá e Estados Unidos,

não é um momento, mas um processo. Então, existem

os profissionais têm papel fundamental no

fases da decomposição corporal, que chamamos de

atendimento a vítimas de violência.

putrefação. A ossada é o extremo dos estágios. Se o

De acordo com a Associação Internacional

corpo for encontrado dois meses depois, ainda existe

de Enfermeiros Forenses, eles estão

bastante tecido mole para ser analisado. Mas também

habilitados a muito mais do que atender

há outros níveis de dificuldade. O corpo de uma pessoa

às necessidades físicas e emocionais das

que morreu afogada, mesmo sendo encontrado dois

vítimas de violência.

meses depois, ainda tem tecido mole para ser examinado,

Os enfermeiros forenses são responsáveis

mas vai estar muito mutilado, até em função de estar

também por coletar e preservar materiais

sob ação da fauna aquática”, explica o médico-legista.

que representam vestígio, indício ou

LOCAL DE CRIME
(IN)VIOLÁVEL
O Código de Processo Penal brasileiro dispõe que

evidência de crime, avaliar supostos
agressores, prestar depoimentos em
tribunais e servir como consultores para
autoridades legais. Além de atuar em

a autoridade policial, logo que tomar conhecimento da

hospitais, institutos de medicina legal,

prática de infração, “deverá dirigir-se ao local”, providen-

instituições psiquiátricas e unidades

ciando que não haja nenhuma alteração no cenário, até a

prisionais, eles podem trabalhar nas

chegada dos peritos criminais. A preservação do local do

comunidades, desenvolvendo atividades

crime é fundamental para a coleta de vestígios, indícios

voltadas para a prevenção da violência.

ou evidências do que tenha acontecido ali. Tanto é que

Os enfermeiros forenses atendem as

o dispositivo legal foi modificado em 1994 para enfatizar

pessoas de qualquer idade ou sexo, vítimas

essa necessidade. A redação anterior orientava que, “se

de agressão física ou sexual, negligência

possível e conveniente”, a autoridade policial deveria se

ou homicídio.

dirigir ao local do fato.

Fonte: Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense

“Há muita desinformação da sociedade sobre a necessidade de preservar o local do crime, onde tem um rico
material para ser periciado. O local deve ser isolado, tocado
o mínimo possível. Há uma questão cultural em relação à

FOTOGRAFIA FORENSE

morte, que acaba, de alguma maneira, também interferindo

A fotografia forense, também conhecida

no resultado do trabalho dos peritos: o familiar, diante do

como fotografia de evidências, é

corpo da vítima, entra em pânico e abraça o corpo”, aponta

necessária para todos os peritos

o médico-legista Renato Evando Moreira Filho.

judiciais e criminais independente

Um problema que, na realidade brasileira, tem como

de sua especialidade pericial.

agravante a cobertura feita por veículos de comuni-

Ela constitui uma excelente ferramenta

cação, especialmente a televisão. Repórteres e cine-

de produção de prova, enriquecendo o

grafistas, sob consentimento dos policiais, invadem a

laudo pericial e os pareceres técnicos

área do crime para expor as imagens do corpo esten-

elaborados pelos peritos.

dido no chão e explorar o sofrimento dos parentes da

Fonte: Conselho Nacional dos Peritos Judiciais

vítima. “As alterações são feitas por profissionais de
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programas policiais, uma aberração da comunicação, uma

O ex-secretário nacional de Direitos Humanos destaca

aberração ética, um escárnio à condição humana. Esses

que as alterações no local do crime fragilizam a investigação

programas deveriam ser proibidos”, defende o ex-se-

policial e configuram motivo de questionamentos tanto pelo

cretário nacional de Direitos Humanos, Mário Mamede.

Ministério Público quanto pelos advogados de defesa ou

As interferências no local de crime prejudicam o

de acusação. “As provas são alteradas por efeito de ações

trabalho de investigação policial e a atividade pericial.

de curiosos, de policiais mal qualificados ou de má-fé ou

“Muitas vezes, alguém chega e manda limpar o sangue.

de jornalistas interessados em divulgar a cara do morto, a

O modo como o sangue escorre da vítima, a trajetória

fisionomia da viúva, a dramaticidade do acontecimento”.

que ele segue, é uma prova fundamental”, observa Mário

A permissividade das autoridades policiais e a partici-

Mamede. “O modo como o corpo é transportado, por

pação ativa dos próprios agentes de segurança resultam

pessoa não qualificada; a falta de isolamento da área;

na descaracterização dos cenários de crime. “Você vê

o policial que, por desinformação ou má-fé, altera as

em filme americano, europeu, aquelas fitas amarelas –

características do crime... A crônica policial está cheia

ninguém chega perto. Na realidade, é assim mesmo, há

de registros de provas de circunstâncias de assassinatos

todo um cerco protetivo em torno da área do crime. Aqui,

que foram alteradas por policiais para proteger aquele

não – as pessoas só faltam entrar na cena do crime e

que cometeu o crime”, acrescenta.

participar dos acontecimentos”, conclui Mário Mamede.

ENTOMOLOGIA FORENSE

AUTÓPSIA FORENSE

É a aplicação do estudo de insetos e outros

Autópsia, necropsia ou exame cadavérico é

artrópodes associados com cadáver humano em

procedimento médico que consiste em examinar

decomposição, em eventos envolvendo suspeita de

um cadáver para determinar a causa da morte, suas

morte por causa não natural, com o propósito de

consequências, e para a análise de qualquer outra

fornecer informações úteis para uma investigação

doença associada.

médico-criminal. A entomologia forense pode ser

Autópsia médico-legal ou forense, que se destina

utilizada para determinar quando, onde e em que

a identificar o processo da morte em casos de

circunstâncias a morte ocorreu, se houve consumo

violência ou de causa duvidosa;

de drogas por parte do falecido poucas horas antes

Verificação de óbito (SVO), realizada em

de sua morte, definir se o cadáver foi retirado

casos de morte não violenta, de pessoas sem

e transportado do local original do crime com o

acompanhamento médico regular;

objetivo de dificultar uma posterior investigação,

Autópsia hospitalar, realizada em pacientes

ocorrência de traumas em partes específicas do

internados, falecidos em decorrência de sua doença.

corpo, tempo de decapitação, submersão ou retirada

Essas autópsias são realizadas com o prévio

de membros do cadáver.

consentimento dos familiares.

Fonte: Portal Educação

É importante salientar que há dois tipos de

HEMATOLOGIA FORENSE

autópsias: autópsia médico-legal, relacionada com
morte violenta, e autópsia clínica, de pacientes

A forma como as manchas de sangue estão

falecidos por doença pré-existente.

dispostas no local do crime ajuda a reconstruir as

A autópsia, além de contribuir para identificar

ações da vítima e do algoz. O olhar atento sobre

a causa do óbito, tem diversas outras funções:

essas manchas revela a posição da vítima e do

controle de qualidade do diagnóstico e do

agressor, o trajeto de ocultação do cadáver ou de

tratamento; fonte de informação para a secretaria da

fuga, a arma, a intensidade e distância que ela foi

saúde; material de ensino e de pesquisa; correlação

utilizada e até incluir e excluir suspeitos.

com o tratamento.

Fonte: Portal Educação

Fonte: Sociedade Brasileira de Patologia
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PROVA MATERIAL PARA
GARANTIR JUSTIÇA

Professor do Departamento de Patologia e Medicina
Legal da Universidade Federal do Ceará e também

É essencial o trabalho realizado pelos peritos crimi-

coautor do livro “Corpus Delicti – Medicina Legal no

nais, peritos médicos-legistas e peritos odontolegistas,

Ceará”, Renato Evando destaca que a prova pericial

contribuindo com o processo legal de investigação, ao

tem de ser muito valorizada. “Em conversas com advo-

apresentar laudos que esclareçam a causa das mortes

gados, promotores, juízes, nos encontros científicos,

e provas periciais que ajudem a solucionar os crimes.

eles valorizam muito a prova pericial, eles levam muito

Nas perícias de local de crime, o profissional encarre-

em consideração a prova pericial. Muitas vezes, a prova

gado desse trabalho deve coletar o máximo de vestígios

esclarece os casos dentro dos autos”.

possível para que ofereça uma prova material irrefutável,

O médico-legista ressalta a necessidade de fortaleci-

o que exige verificação sobre a presença de armas e

mento do sistema pericial, exatamente pela capacidade

munições e de diversos outros elementos que podem

de produção de provas, fundamental para garantia da

ser encontrados na área.

justiça. “Segurança pública não se limita ao papel da

“Se eu quero responsabilizar quem cometeu o

Polícia Militar e da Polícia Civil. O papel da perícia e da

crime, é preciso provar que aconteceu. Sem prova,

medicina legal é produzir provas. Se a pessoa cometeu o

não tem como responsabilizar. Dizer e não provar

homicídio, mas não tiver a prova, é uma questão de tempo

é o mesmo que não dizer”, aponta o médico-legista

para ela voltar à liberdade. A polícia prende, mas a Justiça

Renato Evando Moreira Filho, enfatizando a diferença

solta. Isso acontece porque não tem prova. Nós temos

entre a prova pericial e a prova testemunhal. “A prova

um papel importante, que é produzir prova científica”.

pericial é a rainha das provas, porque é a única prova

O professor do Departamento de Patologia e

que tem fundamentação científica. Uma testemunha

Medicina Legal se reporta a um caso recente e de grande

pode ser constrangida a falar falsamente em juízo,

repercussão para exemplificar a importância da prova

a confessar um crime, a juntar documentos falsos.

pericial. Em novembro de 2014, no bairro Dias Macedo,

Agora, falsificar uma prova pericial não é impossível,

em Fortaleza, uma mulher acusou o marido de matar

mas é muito difícil”.

o filho e de tentar suicídio, ingerindo tranquilizantes.

ODONTOLOGIA LEGAL

TOXICOLOGIA FORENSE

A odontologia legal é a área das ciências

A toxicologia forense tem como objetivo

forenses que tem recebido grande

principal a busca de uma evidência consistente

reconhecimento, principalmente em relação

que permitirá identificar a presença de um

aos procedimentos ligados à identificação

agente tóxico em amostras biológicas (amostras

humana. Entre as principais vantagens da

humanas), que pode ser o instrumento

odontologia legal estão a sua simplicidade,

fundamental para a elucidação de casos como

acurácia e baixo custo.

acidentes, suicídios e homicídios. Nas análises

O método pode ser empregado tanto em seres

toxicológicas post mortem é possível estabelecer

vivos quanto em cadáveres bem preservados

a causa e a forma de intoxicação ou morte, por

e, também, em cadáveres carbonizados,

meio da análise de vários fluidos e tecidos obtidos

esqueletizados ou em avançado estado de

durante a necropsia. Algumas amostras utilizadas

decomposição.

neste caso são humor vítreo, conteúdo gástrico,

Todas essas possibilidades são em função de os

sangue periférico, sangue cardíaco, estômago,

dentes serem as estruturas mais resistentes do

urina, que podem determinar o que houve e qual

corpo humano.

a substância utilizada.

Fonte: Livro Ciências Forenses

Fonte: Portal Educação
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Depois de sair do coma, o marido chegou a ser preso.
Mas o laudo toxicológico do exame realizado no corpo
do filho revelou que o garoto morreu em decorrência da ingestão de veneno comumente utilizado para
matar rato.
“A prova pericial foi a fonte de esclarecimento total
daquela situação”, destaca Renato Evando. Com as
investigações, a perícia foi na residência do casal e
periciou o computador da família. A perícia realizada
no notebook revelou que uma pesquisa havia sido feita
na internet, na hora em que o marido estava ausente,
sobre envenenamento com chumbinho. Após cinco
meses de investigação, o inquérito policial indiciou
a mulher como responsável pelo envenenamento do
filho autista de oito anos e pela tentativa de homicídio
do ex-marido.
O documento detalha os termos e expressões usados
no campo de busca: “quanto tempo leva para morrer quem
ingeriu chumbinho?”; “abordagem dos envenenamentos
e das dosagens excessivas de medicamentos”; “matou
mulher e ingeriu chumbinho”; “menina de 12 anos morre
após ingerir chumbinho em Paulista”; “os elementos da
morte” e “suicídio”. De acordo com a polícia, a mulher
misturou o veneno no sorvete que deu ao filho e na bebida
alcoólica servida ao marido.
“Os bons investigadores vasculham tudo que ajude a
descobrir a identidade de um suspeito, desde as pistas
mais óbvias, como gotas de sangue, fios de cabelo e
impressões digitais, até detalhes sutis da cena”, aponta
a Revista Superinteresante. “A primeira coisa que um
investigador faz no local do crime é parar na entrada
e clicar tudo. Mesmo que um perito mais descuidado
depois chute para longe uma bala de arma, por exemplo,
é possível recuperar sua localização original com as fotografias”, diz ao periódico a perita Eliana Sarres Pessoa,
do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do
Rio Grande do Sul.
“Antes de entrar no local de crime, o perito deve certificar-se de estar usando a vestimenta adequada para a
sua proteção e a dos vestígios”, recomenda o Instituto
Biomédico de Aprimoramento Profissional. “A coleta de
material biológico será feita sempre com o uso de luvas
novas e descartáveis, que serão trocadas antes da manipulação de um novo vestígio”, orienta, acrescentando que

ATIVIDADE PERICIAL
EM LOCAL DE CRIME
Para a produção dos laudos da perícia de
local de crime é imprescindível que, antes de
qualquer coisa, seja realizado o isolamento do
local, para que nada seja alterado ou violado. A
cena do crime é, então, fotografada, analisada
minuciosamente e, em seguida, é feita a
coleta de todos os vestígios necessários para
sua investigação.
O isolamento da cena do crime é fundamental
para o trabalho da perícia. Quem cerca a área é
a Polícia Militar que, geralmente, é quem recebe
a ocorrência e chega primeiro ao local.
Os peritos criminais atendem às ocorrências
em locais que envolvam os mais diversos tipos
de crimes, tais como: incêndios, acidentes de
trânsito, desastres, crimes contra o patrimônio
e pessoas e ameaças químicas, biológicas,
radiológicas e nucleares, entre outros.
As manchas de sangue encontradas no local
de crime podem ter importantes informações:
- posição da vítima ou do agressor;
- altura em que o ferimento foi produzido;
- o movimento da vítima após o ferimento;
- o ângulo em que o sangue caiu na superfície.
O trabalho do perito de local de crime não
acaba com a retirada da fita de isolamento.
O material coletado é encaminhado para
análise em laboratório ou avaliação do
próprio perito que processou o local. Os
vestígios podem seguir para áreas específicas
como DNA, balística, documentoscopia,
informática, química, entre outros. Dessa
forma, especialistas produzem um laudo de
cada amostra coletada, que são unidas e, em
seguida, consolidadas pelo perito responsável
pelo laudo. Com a análise dos vestígios
encaminhados pelos laboratórios e a visão
completa do local do crime, o perito pode traçar
a dinâmica dos fatos, o que aconteceu no local.
Fonte: Associação Cearense de Criminalística |
Revista Polícia Federal - Edição 29

o registro de todos os vestígios coletados deve ser feito
em formulário adequado de numeração única.
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O Instituto Biomédico de Aprimoramento Profissional

inocência daquele que cometeu o crime, porque a prova

também considera que reagentes quimioluminescentes ou

pericial tem muito mais valor no processo jurídico, numa

colorimétricos, assim como fonte de luz forense, podem ser

investigação policial, durante o julgamento, do que a prova

aplicados para facilitar a visualização de manchas laten-

visual. O advogado pode dizer que a camisa não era cinza,

tes ou de difícil identificação. “A embalagem do vestígio

era preta; a pessoa que depôs pode cair em contradição –

coletado deverá conter a mesma identificação inequívoca

‘ele não estava de calça, ele estava de bermuda’, ‘ele não

relacionada no formulário”, esclarece, com o respaldo da

saiu correndo em linha reta, ele saiu correndo e dobrou à

Associação Cearense de Criminalística.

direita’. Então, sob forte emoção, o advogado prova que

A fragilidade das investigações policial e pericial é um
dos fatores responsáveis pelo baixíssimo nível de respon-

aquela testemunha ocular do fato tem fragilidade no seu
depoimento”, argumenta Mário Mamede.

sabilização dos autores de homicídios. “Há estimativas

O ex-secretário nacional de Direitos Humanos acres-

de que, em apenas 1% dos crimes de morte, os autores

centa que existe uma diversidade de procedimentos para

são identificados, levados a julgamento, condenados e

a produção de uma prova pericial qualificada e, conse-

cumprem a pena. É por incapacidade de investigação

quentemente, uma variedade de elementos a apresentar

policial; por incapacidade de investigação científica; por

a partir dela que confere segurança sobre o que de fato

insuficiência de provas; por fraudes, manipulações e mano-

aconteceu na cena do crime. “A prova pericial cientifica-

bras durante o julgamento; e depois pelas manobras que

mente bem colocada, com dados, com fotografias, com

são feitas para colocar esse indivíduo em liberdade ou

exame de balística, com exame da ranhura do projétil

impedir que ele cumpra a pena. Outros crimes ficam

de arma de fogo, com as características do assassinato

completamente na impunidade, porque não se consegue

plenamente comprovadas, não tem como negar. O juiz

identificar o agente do assassinato”, observa o ex-secre-

vai analisar. Se ele considerar que a prova tem veraci-

tário nacional de Direitos Humanos, Mário Mamede.

dade, aquilo vai pesar contra quem cometeu o crime. Se

Assim como uma prova pericial bem produzida pode

a prova é frágil e é desmascarada por uma nova perícia

garantir justiça, demonstrando a inocência ou a culpa, uma

ou então porque o advogado questiona e consegue um

prova pericial frágil surtirá efeito contrário. “Uma prova

laudo pericial para levantar dúvida, a negação da prova

pericial mal feita funciona a favor do bandido. Na hora

pericial funciona a favor do bandido, de quem cometeu o

que for descaracterizada como prova, é um atestado de

crime, e está alimentando a impunidade”, reforça.

PERITO CRIMINAL

PERÍCIA CRIMINAL

Funções desempenhadas pelo perito criminal:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será

elaborar laudo pericial criminal, organizando

indispensável o exame de corpo de delito, direto ou

provas e determinando as causas dos fatos;

indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

examinar locais de crime, buscando evidências,

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras

selecionando e coletando indícios materiais

perícias serão realizados por perito oficial, portador

e encaminhando peças para exames com ou

de diploma de curso superior.

sem quesitos;

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado

reconstituir fatos;

por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma

analisar peças, materiais, documentos e outros

de curso superior preferencialmente na área

vestígios relacionados a crimes, fotografando e

específica, dentre as que tiverem habilitação técnica

identificando as peças e materiais e definindo tipo

relacionada com a natureza do exame.

de exame;

§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o

efetuar medições e ensaios laboratoriais, utilizando

compromisso de bem e fielmente desempenhar o

e desenvolvendo técnicas e métodos científicos.

encargo.

Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações

Fonte: Código de Processo Penal
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do Ceará, ele considera importante que os operadores
do direito tenham conhecimentos mais embasados na
área de medicina legal.

ção1 de nível superior e ser aprovado em concurso público.

“Para quem vai ser delegado, promotor, juiz, é impor-

Com a aprovação no certame, a pessoa passará por

tante ter uma boa formação, em geral, em medicina legal,

um curso para dar início à carreira. “Durante a carreira

porque vai interagir com essa área”, observa Renato

também há cursos de ascensão e aperfeiçoamento, para

Evando, que é formado em medicina e em direito pela

melhorar e aprofundar a atuação naquele tema”, observa

Universidade Federal do Ceará. Mas ainda há cursos no

o médico-legista Renato Evando Moreira Filho.

Brasil que não oferecem a medicina legal como disciplina

No Ceará, a formação inicial e continuada acontece

obrigatória. “Não só nas faculdades de medicina, mas

na Academia Estadual de Segurança Pública, mesmo para

também nas faculdades de direito, o que considero uma

os peritos médicos-legistas. “Como a Perícia Forense é

perda enorme. Há cursos que não oferecem a disciplina

um órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública

nem mesmo como opcional. Isso, de alguma maneira,

e Defesa Social, a formação não passa pela Escola de

gera prejuízo para a sociedade”.

Saúde Pública”, explica Renato Evando, que passou a

Fundador e primeiro presidente da Associação

compor o serviço público de medicina legal em 2006.

Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas -

Professor do Departamento de Patologia e Medicina

Regional Ceará, criada em 2018, Renato Evando

Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal

considera que ainda há muito a avançar em relação a

A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, obra-prima do holandês
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintada em 1632
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pesquisas acadêmicas no Brasil na área de medicina

Ao defender uma reestruturação da Perícia Forense

legal e forense. “Há poucos programas de pós-graduação

que valorize o caráter técnico-científico do órgão, Mário

stricto sensu. Em Recife, tem um mestrado que envolve

Mamede chama a atenção para a delicadeza, a responsa-

ciência forense. Mas não temos mais nenhuma outra

bilidade e a seriedade que envolve o trato com a morte.

opção no Nordeste. Quem quiser se atualizar busca

“O campo de pesquisa sobre a causa da morte é muito

fora do estado cursos, congressos, especializações”.

amplo e, muitas vezes, determinado pelos agentes mais

A Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias

diversos e, quase sempre, alguns deles absolutamente

Médicas - Regional Ceará tem promovido discussões

inesperados, como formas de envenenamento, formas

sobre temas instigantes que envolvem o trabalho de

de simulação de morte natural”.

médicos peritos e procurado consolidar a instituição

O ex-secretário nacional de Direitos Humanos alerta

como espaço de formação e atualização de conheci-

para os casos de homicídios, principalmente contra as

mentos. “Confecção do laudo pericial: cuidados e orien-

pessoas mais vulneráveis, disfarçados como outras

tações”, “Virtópsia: experiência do Distrito Federal”

causas de mortes. “Não é incomum que pessoas idosas

e “O Tribunal do Júri e a atuação do médico-legista”

sejam assassinadas, para as famílias se verem livres de

são alguns dos temas que a associação colocou em

um transtorno ao cotidiano da vida. Não é incomum que

debate em menos de dois anos de atuação.

a asfixia seja feita com o uso de travesseiro. O velho

Perícias médicas previdenciária, trabalhista, civil

tem pouca capacidade reativa. Muitas vezes, ele não

e militar também foram abordados em encontros

morreu dormindo, mataram o velhinho – é diferente.

que reúnem, além dos médicos peritos, operadores

São coisas muito delicadas, que precisam ser tratadas

do direito, como advogados, juízes e promotores, e

com muita seriedade”.

professores e pesquisadores das universidades. “A lei
trata a medicina legal como uma especialidade para
auxiliar a Justiça. É preciso qualificar a formação dos
médicos-legistas e investir na atualização de conhecimentos na área”, aponta Renato Evando.
O ex-secretário nacional de Direitos Humanos, Mário
Mamede, considera que a especialização em medicina
legal acontece muito mais pelo esforço de cada médico
que atua nessa área, participando de congressos, publicando trabalhos científicos, realizando jornadas, fazendo
cursos e treinamentos onde surgir oportunidade. “Mas,
diferentemente de outras especialidades, não há uma
prática regular de formação, por meio de residências,
como em anestesiologia, cirurgia, neurocirurgia, ortopedia”, observa Mário Mamede, que é médico, especializado em ortopedia.
Na avaliação do ex-secretário nacional de Direitos
Humanos, a Perícia Forense do Ceará tem condições
para funcionar como excelente centro de formação e

NOTA
A Perícia Forense do Ceará criou em 2013 o Centro de Estudos
Professor José Carlos Ribeiro, espaço de leitura e pesquisa voltado
aos profissionais do campo da ciência forense, universitários e
servidores do órgão interessados em adquirir mais conhecimento na
área. Entre 2013 e 2018, segundo a Perícia Forense, passaram pelo
centro de estudos mais de dez mil estudantes de universidades para
visitações, palestras e aulas práticas.
“O Centro de Estudos reúne um material atualizado. Temos
livros, computadores e pesquisas que estão arquivadas no nosso
acervo para consulta. O perito pode pesquisar e se atualizar para
fundamentar melhor um laudo. E todos os servidores podem usufruir
do espaço, ler um livro e estudar. É um local de congregação e
conhecimento”, apontou, em 2018, no transcurso de dez anos da
criação da Perícia Forense, o então perito-geral adjunto Victor Hugo
Medeiros Alencar.
O nome dado ao centro de estudos é uma homenagem ao médico
fortalezense José Carlos Ribeiro (1915-1994), que se formou no Rio de
Janeiro e, ao regressar ao Ceará, se tornou o primeiro presidente do
conselho de medicina local e fundador e coordenador da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde também foi o
primeiro professor especialista em medicina legal. José Carlos da
Costa Ribeiro foi ainda diretor do Instituto Médico-Legal durante 24
anos, entre 1956 e 1980.

1

pesquisa em diferentes áreas. “Nós poderíamos ter ali
um campo de estágio formidável, despertando vocação
de estudante, novas vocações e interesses nos estudantes da área de saúde e de outras áreas, porque não é
uma questão apenas médico-legal, mas envolve também
engenharia, física, balística, farmacologia, odontologia
legal, toxicologia”.
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ONU recomenda autonomia
completa à atividade pericial
Para ampliar a eficiência das investigações e aperfeiçoar o trabalho de
esclarecimento das mortes, serviços periciais e médico-legais deveriam
estar desvinculados dos órgãos de segurança.

COM A CRIAÇÃO da Perícia Forense do Ceará, em

Ao avaliar a desvinculação da perícia oficial da estru-

janeiro de 2008, o Instituto de Identificação, o Instituto

tura da Polícia Civil como “uma medida de modernização

de Criminalística e o Instituto Médico-Legal foram extintos e

da segurança pública, como forma de incrementar sua

as respectivas atividades foram absorvidas pelo novo órgão.

organização, assegurando uma gestão mais qualificada e

Antes, esses serviços estavam vinculados à Polícia Civil.

específica da sua atividade”, o perito-geral também põe

A Perícia Forense foi implantada no primeiro mandato

sob suspeita o atrelamento das atividades periciais ao

do governador Cid Gomes (2007-2010). No Ceará, em

órgão policial. “Essa ação contribui para uma produção

nível de poder Executivo, a proposta de desvincular

isenta e qualificada da prova material, através da auto-

as atividades periciais e médico-legais da Polícia Civil

nomia técnico-científica, isto é, a capacidade de poder

passou a ser considerada uma década antes, na segunda

executar um exame com imparcialidade, restrito ao cunho

gestão de Tasso Jereissati (1995-1998), quando o governo

científico e livre de interferências, homenageando os

contratou a consultoria da empresa First Security

princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como

Consulting, dirigida por William Bratton1, ex-chefe de

se harmoniza com os preceitos dos direitos humanos”.

polícia de Nova York.

A independência dos órgãos periciais em relação ao

À época, o governador Tasso Jereissati “identifi-

sistema de segurança pública, não apenas à Polícia Civil,

cou que seria melhor que a Polícia Forense não fosse

é uma recomendação da Organização das Nações Unidas

ligada diretamente à Polícia Civil para não haver uma

(ONU)2. O serviço de medicina legal forense deveria,

contaminação de uma pela outra, pois a independência

segundo a ONU, estar subordinado a uma autoridade

geraria um melhor desenvolvimento dos trabalhos”. É o

judicial ou a outra autoridade independente. O próprio

que resgata um ex-comandante-geral adjunto da Polícia

perito-geral do Ceará cita a organização para justificar a

Militar, em depoimento para a publicação “Pensando a

separação entre perícia e polícia. “Consta em um relatório

Segurança Pública”, no volume sobre “Homicídios no

produzido pela entidade, em 2004, que as investigações

Brasil: registro e fluxo de informações”, lançada em

da perícia criminal não devem ocorrer sob a autoridade

2013, pelo Ministério da Justiça.

da polícia, devendo haver um corpo científico investiga-

O coronel, cujo nome não é citado na publicação,

tivo independente, com recursos materiais e humanos

foi entrevistado em 2012, quando estava à frente da

próprios. O argumento principal é que a atuação pericial

Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança

não deve ser vista somente como ferramenta de punição,

(Ciops), mas o debate em torno do aperfeiçoamento e

mas sim de promoção da justiça”.

da isenção das atividades periciais e médico-legais tem

A desvinculação entre órgãos periciais e instituições

atravessado décadas. “A Perícia Forense do Estado do

policiais não deve servir, no entanto, como argumento

Ceará, criada em 2008 com autonomia administrativa e

para uma desarticulação entre os dois campos de ativi-

financeira, após desvinculação da Polícia Civil cearense,

dades, mas para aperfeiçoar o trabalho de investiga-

proporcionou ao estado uma maior qualidade na confec-

ção. “Enquanto a investigação policial foca na prova

ção da prova delitiva técnico-científica”, aponta o peri-

circunstancial, recolhida por meio de depoimentos de

to-geral Ricardo Macêdo, em artigo publicado em 2018.

vítimas, testemunhas e suspeitos, a perícia trabalha na
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prova material, utilizando-se de análises científicas dos

estando somente vinculada à Secretaria da Segurança

vestígios coletados nos locais de crime para examinar

Pública como autarquia, esteja livre da influência da

DNA, assinaturas, resíduos químicos, impressões digi-

cultura policial. Basta ir à Perícia Forense para sentir isso

tais, armas de fogo e registro em computadores. Dessa

de perto. É um órgão que tem um aspecto fechado, em

forma, a investigação policial adota uma tese ou linha

que há presença de policiais transitando ou interessados

investigativa; já a perícia executa exames científicos que

no resultado das necropsias ou das perícias”.

poderão corroborar ou refutar tais linhas de investigação”, explica Ricardo Macêdo.

O ex-secretário nacional de Direitos Humanos rechaça
qualquer que seja a vinculação das atividades periciais

Segundo o perito-geral, o trabalho realizado pela

ao aparelho de segurança do Estado. “A vinculação,

Perícia Forense do Ceará está integrado às ações desen-

mesmo que não seja com característica de subordinação,

volvidas pela Polícia Civil. Ele enfatiza que a Perícia

tem o peso da cultura policial, e esse peso é muito forte,

Forense fortalecida é capaz de subsidiar o trabalho da

sobretudo quando envolve policiais e pessoas que são

Polícia Civil e do Poder Judiciário na solução dos mais

‘bem colocadas’ na pirâmide social, como empresários;

variados crimes, principalmente os delitos contra a vida.

em crimes de grande repercussão social, crimes come-

E reforça: “Esse fortalecimento dá a capacidade de apre-

tidos envolvendo pessoas poderosas; em crimes que

sentar provas em menos tempo e maior confiabilidade

envolvem situações que não desejem vir à tona, como

nos laudos periciais”.

aqueles de natureza sexual ou passional... Nessas horas,

O artigo foi publicado por ocasião da comemora-

a pressão em cima da atividade pericial é muito grande.

ção dos dez anos da criação do órgão. Ricardo Macêdo

Claro que o perito pode não se dobrar, mas ele paga um

assumiu o cargo um ano antes, em março de 2017, após

preço por isso”.

oito meses como perito-geral adjunto. “A independência

Mário Mamede lembra que a história da medicina legal

da Perícia Forense foi o nosso avanço. A desvinculação

brasileira está repleta de casos de trabalho pericial cuja

da Polícia Civil possibilitou o investimento em novos

confiabilidade foi posta em questionamento por causa

servidores e nas tecnologias utilizadas atualmente”.

da interferência de terceiros: “Médico perito fazendo a

O Ceará é uma das 19 unidades federativas que já

perícia médico-legal ao lado de militar interessado no

possuem a perícia criminal estruturada sem vinculação

resultado daquela perícia, pedidos absurdos para modi-

à Polícia Civil. Mas ainda não é o modelo adequado, já

ficar o laudo, fraudes médico-legais... Não é um caso,

que os órgãos continuam sob os aparelhos estaduais

nem dois ou três casos, são muitos casos”.

de segurança, como avalia o ex-secretário nacional

O que denuncia o ex-secretário nacional de Direitos

de Direitos Humanos, Mário Mamede. “Não há lugar

Humanos já foi constatado por observadores internacio-

mais errado para colocar um órgão pericial do que

nais da Organização das Nações Unidas, que reafirmam

sob a estrutura policial do Estado. Sob qualquer outro

reiteradamente a necessidade de um serviço pericial

lugar, nós devemos estar abertos a discutir”, aponta

independente, a exemplo do que expressou o relator

ele, que deu início à discussão sobre a autonomia das

especial Philip Alston, após visita ao Brasil, em 2009.

atividades periciais quando era deputado estadual,

“Os Institutos Médico-Legais dos estados deveriam estar

entre 1991 e 1998, período em que também assumiu

totalmente independentes das secretarias de segu-

a presidência da Comissão de Direitos Humanos da

rança pública, e os peritos deveriam receber garantias

Assembleia Legislativa do Ceará.

de emprego que assegurem a imparcialidade de suas

O ex-parlamentar reconhece que é um avanço a

perícias. Recursos adicionais de equipamentos e trei-

independência em relação à Polícia Civil. “Melhorou

namentos deveriam ser providenciados”, recomendou

muito, porque havia uma subordinação aos humores do

o representante da ONU, no Relatório sobre Execuções

delegado da Polícia Civil, que não tem nenhum conheci-

Extrajudiciais ou Sumárias no Brasil.

mento de natureza pericial”. Mas considera a mudança

“É possível notar que o relator constatou que mesmo

insuficiente, porque a Perícia Forense continua vinculada

o perito médico-legal, que é um servidor público concur-

à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. “Não

sado, que alcança estabilidade no cargo após três anos,

adianta querer dizer para mim que a Perícia Forense,

sofre com a possibilidade de represálias por parte da
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chefia de polícia ou da chefia de segurança pública,

Ao ser interpelado sobre o artigo do perito-geral da

quando suas perícias não coadunam com o pensa-

Perícia Forense do Ceará em que este manifesta que o

mento dos dirigentes destas instituições”, acrescenta

trabalho dos peritos ganhou mais isenção e os laudos

a Associação Brasileira de Criminalística. “A autonomia

periciais passaram a ter mais confiabilidade após o desli-

técnico-científica, isto é, a capacidade de poder executar

gamento da Polícia Civil, o presidente do Sindicato dos

um exame com imparcialidade, restrito ao cunho cientí-

Policiais Civis interpreta a avaliação como um equívoco.

fico e livre de interferências políticas, fica comprometida

“O perito vai fornecer as provas para a materialidade, para

à medida em que o expert está subordinado à mesma

levar para dentro do inquérito policial, que vai servir de

chefia que o perpetrador do crime investigado”.

base para o processo judicial. O perito não precisa estar

Já o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do

desvinculado da polícia para exercer a função com liber-

Estado do Ceará (Sinpol) é contra a desvinculação entre

dade e isenção. Para a pessoa ter sua liberdade e suas

atividades periciais e órgãos de segurança, especifica-

convicções, não é necessário criar uma nova instituição”.

mente a Polícia Civil. “A perícia fora da polícia burocratiza

O dirigente sindical considera que a desvinculação

muito, estanca”, avalia Tony Brito, escrivão da Polícia Civil

promove o distanciamento entre os órgãos de polícia

com 20 anos de atividade, já tendo atuado também como

e perícia e, consequentemente, a ausência de diálogo

soldado da Polícia Militar. “Na prática mesmo, não tem

entre as duas instituições. “A ausência de diálogo só

necessidade de desvinculação”, assevera o sindicalista,

prejudica a sociedade”. No entendimento do sindicalista,

bacharel em direito e especialista em perícia criminal

há uma motivação maior para a separação entre os

e em segurança pública, direitos humanos e cidadania.

órgãos: interesse por valorização salarial e institucional.

O inspetor Marcos Cavalcante, diretor de comunica-

“É muita vaidade, briga por prestígio e espaço, quando a

ção do Sindicato dos Policiais Civis, faz coro ao colega

gente deve se preocupar sempre é com a praticidade, a

de atividade policial e sindical. “Fala-se em desvincular,

entrega do melhor serviço para a sociedade, o interesse

mas as duas instituições continuam indo para o local

público”, conclui Tony Brito.

de crime, um homicídio, por exemplo. No sentido de

Segundo o inspetor Marcos Cavalcante, o melhor

desburocratizar, é mais fácil as duas instituições saírem

exemplo de que a isenção não deve ser questionada é o

do mesmo local, como um mesmo órgão, não sair uma

trabalho de investigação realizado pela Polícia Federal,

equipe da Perícia Forense e sair outra da Divisão de

inclusive em operações de grande visibilidade. “Será

Homicídios”, reforça, argumentando, inclusive, que a

que as provas colhidas pela perícia no caso da Lava

vinculação representa um custo financeiro menor para

Jato vão ser desacreditadas no inquérito policial porque

o Estado. “Estão todos indo para o mesmo local para

estão vinculadas à Polícia Federal?”, indaga, referindo-

conseguir o mesmo objetivo”.

-se à força-tarefa de combate à corrupção e lavagem

No caso de um assassinato, uma equipe da Perícia

de dinheiro que envolve também o Ministério Público

Forense é acionada para se deslocar até o endereço

Federal, começou na Justiça Federal do Paraná, em 2014,

onde se encontra o corpo da vítima. É necessária a

e levou a desdobramentos no Distrito Federal, no Rio de

presença do perito de local de crime, aquele profissio-

Janeiro e em São Paulo.

nal que geralmente trabalha em sistema de plantão

Em tramitação no Congresso Nacional há 11 anos, a

e se desloca à área do delito para materializar o fato

Proposta de Emenda Constitucional 325/20093 busca

e colher indícios, vestígios e evidências. Da mesma

garantir autonomia à atividade pericial em todas as

forma, uma equipe da Polícia Militar e outra da Polícia

esferas. A proposta, apresentada pelo ex-deputado

Civil também são acionadas. Os policiais militares

Valtenir Pereira (MDB-MT), estabelece a desvinculação

devem assegurar o isolamento da área. Os policiais

do serviço de perícia criminal das polícias civis e militares,

civis, entre eles o delegado do local do crime, devem

nos estados e no Distrito Federal, e também da Polícia

comparecer ao endereço para obter dados a constar

Federal, no âmbito da União.

no registro oficial do fato – Boletim de Ocorrência – e

A PEC 325/2009 acrescenta uma seção ao Capítulo

para ouvir depoimentos, dando início ao processo

IV do Título IV da Constituição Federal, dispondo sobre a

de investigação.

perícia oficial de natureza criminal. Desde agosto de 2019,
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a proposta está pronta para entrar na pauta do plenário

pelo caráter da própria atividade pericial. “É uma ativi-

da Câmara. A ela foram apensadas duas outras propostas,

dade técnico-científica com alto nível de formação, de

a PEC 499/2010, do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que

especialização e necessidade permanente de atualização,

inclui a perícia oficial criminal como um órgão de segu-

de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Se um órgão é

rança pública, e a PEC 117/2015, dos deputados Reginaldo

técnico-científico na sua plena característica, por que ele

Lopes (PT-MG) e Rosangela Gomes (PRB-RJ), que separa

tem de estar vinculado ao aparelho policial do Estado?”,

a perícia oficial de natureza criminal das polícias civis

questiona o ex-secretário nacional de Direitos Humanos.

e Federal, mas institui a perícia criminal também como

Com formação em medicina, Mário Mamede tem

órgão de segurança pública.

especialização em ortopedia e traumatologia, área de

Sobre a PEC 325/2009, o Relatório 2016-2017 do

conhecimento com atuação direta sobre casos de violên-

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

cia. No início de 1990, quando passou a participar de

é taxativo: “Diversos estudos demonstram essa necessi-

debates para defender a proposta de autonomia do então

dade. Diversas organizações já se manifestaram. Resta

Instituto Médico-Legal (IML), ele também era deputado

agora o trabalho do Legislativo Federal na aprovação desta

estadual. O parlamentar começou a se dedicar ao estudo

importante Proposta de Emenda Constitucional. É impe-

sobre a atividade pericial, principalmente pelo ativismo

rioso que o Brasil acabe com a falta de autonomia neste

em defesa dos direitos humanos e após ser provocado

serviço basilar para a promoção da justiça, proteção dos

por Dower Cavalcante4, também médico, sanitarista,

direitos humanos, fortalecimento do alicerce probatório e

ex-preso político, professor da Universidade Federal

também instrumento mister no combate à impunidade”.

do Ceará e fundador do Núcleo de Estudos em Saúde

VINCULAÇÃO À SECRETARIA
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Coletiva da instituição.
“Há um erro que não pode continuar. É preciso que
alguém levante essa discussão. Não há outro lugar

Os institutos de perícia oficial surgiram no Brasil

pior para o IML estar localizado do que estar subor-

no início do século XX, estabelecendo-se, desde então,

dinado à estrutura policial, porque essa subordinação

dentro da estrutura organizacional de segurança pública

gera distorções gravíssimas, inclusive fraudes peri-

dos estados e territórios. “A atividade de perícia crimi-

ciais”, dizia Dower Cavalcante, conforme rememora

nal nasceu na estrutura das polícias judiciárias, sendo,

Mário Mamede. “Havia uma identificação muito grande

inicialmente, utilizada apenas no corpo da investigação

da minha parte, dada a minha condição de médico e

criminal. Com a estruturação do sistema Judiciário, a

atuando na área de direitos humanos. As duas vertentes

perícia ganha nova função: o auxílio ao Poder Judiciário”,

são muito convergentes nesse aspecto: a preocupação

apontam, em nota técnica, a Associação Brasileira de

com a dignidade e com a vida”, observa o ex-deputado

Criminalística e a Associação Nacional dos Peritos

e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da

Criminais Federais.

Assembleia Legislativa do Ceará.

O ex-secretário nacional de Direitos Humanos,

Ao longo de 30 anos encampando a proposta

Mário Mamede, defende que a Secretaria da Ciência e

pela autonomia dos órgãos periciais, Mário Mamede

Tecnologia é o órgão mais adequado para que a Perícia

tem se defrontado com a resistência governamental,

Forense esteja vinculada, com autonomia administra-

sobretudo das estruturas de segurança pública. “No

tiva e financeira, absoluta e plena. “Não cabe à Perícia

evoluir das discussões, de muitos congressos, semi-

Forense dar satisfação ao governador, ao secretário da

nários, relatórios, visitas de relatores internacionais

Segurança Pública ou a qualquer outra autoridade. A ela

da Organização das Nações Unidas, que vieram ao

cabe trabalhar com seriedade, para que essas autorida-

Brasil preocupados com a situação de subordinação

des tenham acesso a dados confiáveis, e prestar contas

da prática médico-legal a aparato de Estado, nós nos

à sociedade na busca e no esclarecimento da verdade

convencemos e procuramos convencer os agentes

sobre os fatos que levam à morte por violência”.

públicos e as instituições de que o melhor lugar para

A indicação da Secretaria da Ciência e Tecnologia
como o local para abrigar a Perícia Forense se explica
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Cena de crime: na realidade, a preservação
do local é fundamental para o trabalho
pericial e a robustez da prova técnica

O ex-secretário nacional de Direitos Humanos avalia

estabelecer parcerias com o mundo acadêmico, no

que a Perícia Forense pode se consolidar como exce-

Brasil ou fora do país, até porque nós temos uma

lente campo de formação e pesquisa com a vinculação

demanda de violência muito grande e, certamente,

a um órgão de ciência e tecnologia. “Se a Perícia

profissionais de outros países viriam aqui fazer trei-

Forense é um órgão técnico-científico, ela precisa

namento em medicina legal e em outras atividades

estar vinculada, em convênios e parcerias, para a

periciais”, argumenta Mário Mamede.

realização de projetos, abertura de cursos de espe-

O senador Tasso Jereissati apresentou uma

cialização, de mestrado, de doutoramento”. A nova

Proposta de Emenda Constitucional que reestrutura

configuração – entende ele – iria, inclusive, despertar

os órgãos de segurança, inclusive conferindo autono-

o interesse dos estudantes pela medicina legal, que

mia aos institutos de criminalística, de identificação

envolve outras áreas.

e de medicina legal. A PEC 131, de 29 de setembro de

“Eu nunca vejo um estudante de medicina, farmácia

2015, prevê que eles constituirão órgão autônomo

ou odontologia se apaixonar pela prática médico-legal,

único, funcionando em parceria com universidades

porque ela não chega a eles, a não ser por meio dos

e centros de pesquisa. “A autonomia dos órgãos

jornais e, por meio dos jornais, quase sempre por

de criminalística e de medicina legal vem apenas

meio de notícias policiais e não notícias científicas.

reforçar as garantias da ampla defesa, do devido

Se você tem uma vinculação a um órgão científico, a

processo legal e da presunção da inocência, previs-

uma secretaria da ciência e tecnologia, de uma prática

tas constitucionalmente, impedindo a interferên-

científica com alto nível de especialização, de alto

cia da autoridade policial na análise técnica das

nível de exigência em conhecimento, é muito fácil

provas”, justifica.
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Defensor contumaz da desvinculação completa do
sistema pericial e de medicina legal dos órgãos de segurança, considerado uma referência no país nos estudos

Na avaliação do ex-secretário nacional de Direitos

sobre a prática pericial e médico-legal, Luís Galvão acres-

Humanos, Mário Mamede, a desvinculação da Perícia

centa que a desvinculação entre órgão pericial e Polícia

Forense do Ceará da Secretaria da Segurança Pública

Civil não deixa de ser um avanço, mas não é o ideal. “Quem

repercutiria para diminuir o número de mortes sem

gera a prova? O médico-legista, o perito criminal. A sua

esclarecimento no estado. “A autonomia é fundamental,

função é gerar a prova pericial, a prova material. Sem ela,

absolutamente necessária, para reduzir os óbitos sem

ninguém vai preso. Nesse país, a testemunha é considerada

causa determinada a patamares não insignificantes,

a prostituta das provas, porque se vende, se compra e se

desde que haja um controle social, desde que haja um

arranja. Então, a credibilidade maior está na prova material”.

controle institucional, desde que haja um corpo diretivo

A vinculação dos órgãos de perícia e medicina legal

ético comprometido com a prática médico-legal e tendo

ao sistema de segurança, segundo Luís Galvão, põe em

a capacidade de fazer a gestão de maneira absoluta-

xeque a confiabilidade dos laudos quando o autor do

mente independente”.

delito é um agente do Estado. “Ora, se eu pertenço ao

O entendimento é de que, ao desligar a Perícia

aparelho repressor, quando este aparelho repressor é o

Forense da estrutura de segurança pública, conferindo

causador do delito, como é que a minha prova material

ao órgão autonomia administrativa e financeira, ele vai

vai ter credibilidade e confiabilidade perante a população,

dispor das condições necessárias para se consolidar sob

o magistrado e o Ministério Público? Então, é preciso

o aspecto técnico-científico. “Com certeza, essa autono-

desatrelar o sistema pericial da segurança pública,

mia repercutiria na diminuição de mortes a esclarecer,

transformá-lo em autarquia de direito público ligada a

porque a autonomia criaria a possibilidade de abrir um

uma das secretarias que devolvem dinheiro porque não

leque enorme da prática científica, do reconhecimento

conseguem gastar o orçamento. É a Secretaria da Ciência

de que é uma atividade técnico-científica, não é uma

e Tecnologia, que tem dois orçamentos, do Estado e de

atividade só médica”, argumenta Mário Mamede.

convênios com entidades nacionais e internacionais”.

Um maior reconhecimento técnico-científico – avalia

Na época em que esteve no Ceará, Luís Galvão foi

o ex-secretário nacional de Direitos Humanos – torna-

recebido pelo então governador Cid Gomes, como acompa-

ria mais favorável à Perícia Forense do Ceará buscar

nhou Mário Mamede. “Ele se encontrou com o governador,

parcerias e estabelecer relações com universidades,

parabenizando pela estrutura física e aparelhamento

centros de pesquisa, fundações científicas, dentro e

de que foi dotada a Perícia Forense do Estado. ‘Você

fora do estado. “O reconhecimento iria permitir trazer

tem todas as condições para dar exemplo para o país,

pessoas qualificadas, implantar uma residência médica e

garantindo a autonomia deste órgão. Dê autonomia e

campo de estágio, de formação científica, de aperfeiço-

garanta que ele funcione como autarquia, com capacidade

amento, que tenham um significado maior para atender

administrativa própria, tendo autonomia’. O governador

as necessidades sociais. E garantiria mais qualidade

olhou, não deu resposta, e a coisa continua como está”,

aos resultados”.

lamenta Mário Mamede.

O ex-secretário nacional de Direitos Humanos considera que o Governo do Ceará já poderia ter tomado a
iniciativa que servisse de exemplo para os outros estados,
até porque vem sendo provocado a tomar posição nesse
sentido. Em dezembro de 2007, por exemplo, às vésperas da inauguração da Perícia Forense do Estado, o
então presidente da Associação Brasileira de Medicina
Legal, Luís Carlos Cavalcante Galvão, foi enfático sobre
o desmembramento das atividades periciais da Polícia
Civil. “É uma solução claudicante, capenga”.
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“Quem gera a prova? O médico-legista, o
perito criminal. A sua função é gerar
a prova pericial, a prova material. Sem
ela, ninguém vai preso. Nesse país, a
testemunha, infelizmente, é considerada a
prostituta das provas, porque se vende, se
compra e se arranja. Então, a credibilidade
maior está na prova material”.
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SUBORDINAÇÃO,
AUTORITARISMO E O CASO
EXEMPLAR DE HERZOG
No rol de argumentos apresentados pelo ex-secretário nacional de Direitos Humanos, Mário Mamede,
para defender a desvinculação completa das atividades
periciais e de medicina legal da estrutura de segurança
pública, ele chama a atenção para os danos que a subordinação pode causar, especialmente sob a vigência de
governos autoritários. “Quanto mais autoritário o Estado,
mais essa subordinação é danosa à sociedade, porque o
Estado passa a ser senhor da vida e da morte, ele detém
o poder sobre as condições em que o indivíduo nasce e
as condições em que o indivíduo morre”.
Médico e militante em defesa dos direitos humanos,
Mário Mamede reforça que a subordinação das atividades
periciais às forças de segurança põe sob suspeita a produção de provas, principalmente nos casos de crime contra
a vida. “Como é que o Estado, que tem autorização para
matar, por meio do seu braço policial, pode ser aquele que
vai analisar as condições de morte, sobretudo quando ela
foi causada por forças poderosas no plano econômico,
no plano político, em estado de exceção, por um agente
do próprio Estado, que deseja o não esclarecimento
dessa circunstância de morte pelas repercussões que
pode ter?”, questiona, citando eventuais consequências
financeiras, jurídicas e políticas.
Ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa, ele avalia que a atual conjuntura
nacional exige ainda mais pressão social pela autonomia pericial, em função do viés autoritário e repressor
que caracteriza o governo em nível central e em alguns
estados. “Nós estamos diante de um governo extremamente autoritário, com culto muito grande à violência,
à arma. A prática de extermínio, de execuções extrajudiciais, está em curso no Rio de Janeiro. Isso é patente.
Basta ver o governador Wilson Witzel5 comemorando
a morte de uma pessoa. Hoje, as pressões que podem
existir são menos visíveis, são menos ostensivas, são mais
sutis, mas eu não diria que ela deixa de existir porque
não encontra os caminhos para acontecer”.
O ex-secretário nacional de Direitos Humanos cita o
caso do jornalista Vladimir Herzog, durante a ditadura
Prova pericial é essencial para esclarecer mortes e
crimes e responsabilizar os autores: “Sem ela, ninguém
vai preso”, aponta médico-legista Luís Galvão

militar no Brasil, como um dos exemplos mais representativos de distorção do uso da força e do poder do
Estado e da relação entre órgãos de perícia e órgãos
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de segurança pública. “Muitas vezes, isso é distorcido

como médico-legista, laudos cadavéricos falsos de presos

severamente. Basta ver os vários casos acontecidos na

políticos assassinados pela ditadura, mesmo sem estar

ditadura militar, sendo um dos mais emblemáticos o caso

presente durante os procedimentos de autópsia. Entre os

Herzog, que agora o Estado brasileiro foi obrigado a se

casos mais conhecidos, Harry Shibata também assinou o

desculpar com a família e fazer a modificação do ates-

laudo de Carlos Marighella7, dado como morto em tiroteio

tado de óbito, episódio até então não havido em nossa

em 1969, mas, na verdade, executado numa emboscada

história. A morte não foi por suicídio, o que era óbvio”.

preparada por agentes da repressão; e de Sônia Maria

Além do laudo, o Departamento de Ordem Política

Angel Jones8, que também teria morrido em tiroteio em

e Social (Dops) acionou o Instituto de Criminalística da

1973, e não em decorrência de terríveis torturas.

Polícia Civil de São Paulo para fotografar o corpo do

Harry Shibata foi diretor do Instituto Médico-Legal

jornalista. E apesar da versão de suicídio, apresentada à

de São Paulo entre 1976 e 1983, período em que também

época, o corpo tinha os pés no chão, uma posição que não

é acusado de orientar os agentes da repressão encar-

condiz com a prática de enforcamento. “Harry Shibata era

regados de promover torturas físicas a agir de modo

um canalha travestido de médico. A serviço da ditadura,

que as agressões não deixassem marcas visíveis. O

fraudou vários atestados. O do Herzog talvez tenha sido

legista teve o registro de médico cassado pelo Conselho

um dos casos mais graves, pelo absurdo da cena patética

Regional de Medicina e chegou a enfrentar um processo

do suicídio que não existiu”, aponta Mário Mamede.

administrativo no Conselho Federal de Medicina pela

O nome de Harry Shibata é citado 17 vezes no Dossiê

elaboração de vários laudos necroscópicos forjados

dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 1964,

sobre militantes políticos mortos durante o regime

elaborado pela Comissão de Familiares de Mortos e

militar, mas a cassação foi suspensa e o procedimento

Desaparecidos Políticos. Ele é acusado de ter assinado,

arquivado no âmbito da Justiça Federal.
ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Antigos ativistas de movimentos sociais durante ato em 2015, no monumento que marca o local
onde Carlos Marighella foi executado numa emboscada preparada por agentes da repressão em
1969: laudo pericial apontou na época que ele havia sido morto em tiroteio
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O médico e outros colegas de profissão que se valeram

“É preciso que a atividade pericial tenha uma única e

dos mesmos procedimentos para cooperar com a ditadura

inarredável obrigação: buscar a verdade e prestar contas

se beneficiam de uma lei criada ainda no regime militar.

dessa verdade à sociedade. Esse é o papel do perito,

A Lei nº 6.838, de 29 de outubro de 1980, estabeleceu

ou seja, qual a verdade sobre a morte, sobre o fato, o

que “a punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita

que aconteceu, em que circunstâncias, como provar

a processo disciplinar, através de órgão em que esteja

com dados científicos, não questionáveis, a situação de

inscrito, prescreve em cinco anos, contados da data de

morte do indivíduo”, destaca Mário Mamede, evocando

verificação do fato respectivo”. Por favorecer os médicos

os desdobramentos que um óbito produz. “Se não há

envolvidos em crimes da ditadura, como o próprio Harry

clareza quanto à condição de morte, a repercussão pode

Shibata, o texto ficou conhecido como “Lei Shibata”.

ser muito dramática, às vezes, muito danosa, à família e à

Falsidade ideológica e ocultação de cadáver são

memória daquela pessoa que faleceu”. O esclarecimento

algumas das denúncias apresentadas contra Harry Shibata

da morte é uma questão básica de respeito à dor dos

pelo Ministério Público Federal de São Paulo, que solicita

parentes e à memória do ente querido.

a condenação com pena de prisão, pagamento de multa,

Ativista dos direitos humanos há 30 anos e médico

cassação de cargo público, cancelamento de aposenta-

desde 1971, Mário Mamede observa que a morte não

doria ou qualquer provento que receba. A Procuradoria

termina com a parada dos batimentos cardíacos ou o

da República já apresentou à Justiça Federal 11 denúncias

cessar de outros sinais vitais. “A morte de um indivíduo

contra Harry Shibata. A mais recente acusação foi feita

continua de várias maneiras: continua no plano político

no dia 31 de março de 2020, data dos 56 anos do golpe

– veja o caso Herzog; continua no plano jurídico – de

civil-militar que implantou a ditadura no Brasil.

novo, eu cito o caso Herzog; continua no plano moral,

Outra vez, Harry Shibata foi denunciado por elabo-

ou seja, a circunstância de morte de uma pessoa deixa

rar laudo necroscópico falso para omitir assassinatos

uma repercussão de caráter moral dependendo de como

promovidos pelos órgãos de repressão. Nesse caso, os

aconteceu; continua no plano legal, porque a morte pode

militantes políticos Manoel Lisboa de Moura e Emmanuel

ser depois motivo de questionamentos jurídico-legais;

Bezerra dos Santos também não resistiram a inten-

e continua no plano afetivo – a pessoa não desaparece

sas sessões de espancamento e “bárbaras torturas”,

na memória da sua família”.

9

entre os meses de agosto e setembro de 1973, segundo
o Ministério Público. O laudo cadavérico, no entanto,
apenas endossou a versão fabricada pelo regime vigente,
segundo a qual, as vítimas chegaram a óbito após troca
de tiros com a polícia.

DESVINCULAÇÃO GERA
DIVERGÊNCIAS E POLÊMICA
Para os defensores da vinculação das atividades
periciais aos órgãos de segurança, o desligamento da

“Toda perícia realizada por qualquer órgão de

estrutura da Polícia Civil, por exemplo, compromete a

perícia oficial de natureza criminal brasileiro deve

celeridade das investigações e da busca por justiça.

obedecer rigorosamente à metodologia científica,

Em vez de criar mais um órgão, eles defendem uma

sendo que uma das suas principais características é

maior integração entre o trabalho investigativo e a

a reprodutibilidade, que garante que qualquer perito

produção de prova material técnica.

que utilize a mesma metodologia (recomendada em

“Existem críticas tanto a um modelo quanto a outro.

procedimentos operacionais e na literatura de refe-

Alguns colegas acham que a Perícia Forense deveria

rência na perícia forense mundial) obterá exatamente

ser uma autarquia, para se desvincular completa-

os mesmos resultados. Caso os resultados não sejam

mente de qualquer tipo de secretaria, ou seja, a mais

os mesmos devido à má-fé na realização do exame,

imparcial possível. Outros colegas acham que a ativi-

o perito responsável poderá ser acusado de fraude

dade pericial tem de ser vinculada à Secretaria da

processual e também de falsa perícia, podendo até ser

Segurança Pública mesmo”. O dissenso é apontado

exonerado de seu cargo público”, observa o presidente

pelo médico-legista Renato Evando Moreira Filho,

da Associação Brasileira de Criminalística, Leandro

presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal

Cerqueira Lima.

e Perícias Médicas - Regional Ceará.
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Autarquia, vinculação a um órgão de segurança

No entendimento do médico-legista Renato Evando,

ou incorporação por um órgão técnico-científico. Seja

o desligamento não implica necessariamente a perda

qual for o modelo, Renato Evando considera que a

de algumas vantagens ou benesses. “A discussão tem

autonomia da Perícia Forense é fundamental para o

de ser mais ampla. O que seriam benesses: porte de

investimento em pesquisa científica. “A rigor, é um

arma, aposentadoria diferenciada? Não é porque

órgão científico, que faz ciência para auxiliar a Justiça

desvincula que se perde esse tipo de prerrogativa.

a descobrir homicídios e procurar responsabilizar

Desvincular e manter essas garantias é uma possibi-

quem cometeu o crime. Como em qualquer ciência,

lidade, assim como pode perder – depende de como

naturalmente, a atividade precisa de investimento em

essa discussão avança”.

material, em pesquisa. Esse é o diferencial”, avalia

O Congresso Nacional está analisando a possibili-

o médico-legista, que foi coordenador de Medicina

dade de permitir o porte de arma de fogo aos integran-

Legal da Perícia Forense do Ceará, entre 2015 e 2018.

tes dos quadros efetivos da perícia oficial de natureza

Sem se posicionar claramente sobre qual modelo

criminal. O Projeto de Lei do Senado - PLS 300/2018,

defende, Renato Evando diz que a Perícia Forense,

apresentado pelo então senador Eduardo Amorim (PSDB-

mesmo vinculada à Polícia Civil, pode funcionar

SE), no último ano de mandato, altera o Estatuto do

muito bem, desde que tenha assegurada a autono-

Desarmamento para garantir o porte aos peritos crimi-

mia financeira para se consolidar como órgão técni-

nais. Em junho de 2019, o presidente da Associação

co-científico. “Quanto mais autônoma puder ser,

Brasileira de Criminalística, Leandro Cerqueira Lima,

para investir cientificamente e procurar aperfeiçoar

participou de reunião com o senador Cid Gomes (PDT-

o serviço, melhor”. Apesar da hesitação em assumir

CE) para tratar de apoio ao projeto.

posição categórica sobre o tema, o médico-legista

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº

considera que a desvinculação da Polícia Civil repre-

3.722/12, apresentado pelo deputado Rogério Peninha

senta um avanço para a evolução técnico-científica

(MDB-SC), que visa à revogação do Estatuto do

da Perícia Forense. “A Polícia Civil tem uma série de

Desarmamento e cria o Estatuto de Controle de Armas

ações – naturalmente, tem de distribuir recursos por

de Fogo, amplia a lista de autoridades com direito a ter

várias áreas – que nem sempre é tão focada na parte

porte de arma, incluindo também peritos e auxiliares

pericial técnica”.

de perícia oficial criminal. A proposta foi aprovada

Médico-legista aprovado em concurso realizado em
2002, mas efetivado como servidor do então Instituto
Médico-Legal apenas em 2006, quando o órgão era
subordinado à Superintendência da Polícia Civil, Renato
Evando lembra que as controvérsias internamente já

em comissão especial e está pronta para ser votada
em plenário.

PERÍCIA COMO POLÍCIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA

existiam à época. “Quando entrei para a formação na

Na contramão da proposta de desvinculação

então Academia de Polícia Civil, se dizia que, se o delega-

completa entre serviços periciais e órgãos de segu-

do-geral tivesse de escolher entre comprar um revólver

rança pública, a Associação Brasileira de Criminalística

e comprar um reagente de laboratório, a opção seria

defende que os peritos criminais sejam considerados

pela compra do revólver”.

oficialmente como policiais. “Os membros da polícia

O ex-deputado estadual Mário Mamede, também médico,

técnico-cientifica trabalham como policiais civis e,

com especialização em ortopedia e traumatologia, ao citar

de fato, são policiais civis, entretanto – o que é um

as dificuldades de convencimento dos colegas legistas

paradoxo – não são membros da segurança pública,

sobre a importância da desvinculação do então Instituto

segundo a Constituição Federal de 1988”, questiona

Médico-Legal dos órgãos de segurança, lembra que alguns

a associação.

reclamavam de eventual retirada de direitos. “Um desses

A perícia criminal é uma atividade técnico-cientí-

direitos que os colegas não queriam perder era o de portar

fica prevista no Código de Processo Penal, indispensá-

a carteira de policial para ter acesso a shows e demais espe-

vel para elucidação de crimes. A atividade é realizada

táculos artísticos, ou seja, a velha carteirada”, exemplifica.

por meio da ciência forense, que inclui as áreas de
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conhecimento em biologia, engenharia, física, geolo-

nível estadual quanto federal”, reforça a Associação

gia, medicina, odontologia, química e toxicologia, entre

Cearense de Criminalística. A Proposta de Emenda

outras. A ciência forense é responsável por auxiliar o

Constitucional – PEC 76/2019 – foi apresentada pelo

trabalho dos peritos na produção do exame pericial e

senador Antonio Anastasia (PSDB), ex-governador de

na interpretação correta de vestígios.

Minas Gerais, mas entre os autores constam outros

Embora prevista no Código de Processo Penal, a
perícia criminal não faz parte dos órgãos de segu-

nomes, como o senador Tasso Jereissati (PSDB), ex-governador do Ceará.

rança pública, de acordo com a Constituição Federal.

Aprovada a alteração, as polícias científicas

O artigo 144 da Carta Magna lista como órgãos de

ficariam subordinadas aos governadores, sob a

segurança pública as polícias Federal, Rodoviária

direção de perito oficial da ativa, exercendo com

Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar e o Corpo

exclusividade a perícia oficial de natureza crimi-

de Bombeiros Militar. No entanto, uma Proposta de

nal. “A criação das polícias científicas estaduais na

Emenda Constitucional apresentada em 2019 busca

Constituição Federal demonstra relevante preocu-

incluir o serviço de perícia criminal nesse rol, como

pação com a promoção da justiça criminal, contri-

polícia técnico-científica.

buindo com a isenção e padronização dos órgãos de

“A inserção da polícia técnico-científica dará maior

perícia criminal, garantindo, assim, uma produção de

autonomia a este órgão, que contribui ativamente para

prova material eficiente e isenta em todo o Brasil”,

a promoção da justiça e da segurança pública, tanto em

justifica Anastasia.

A perícia criminal está prevista no Código de Processo Penal,
mas não faz parte dos órgãos de segurança pública, de
acordo com a Constituição Federal
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Além de chamar a atenção para a isenção na produção de prova material, o senador propõe uniformizar a
nomenclatura adotada para os órgãos de perícia criminal
brasileiros, haja vista que, ao longo dos anos, conforme
eles foram se desvinculando das polícias civis, passaram
a receber nomes diferentes em cada unidade federativa.
O senador argumenta ainda que a mudança no texto
constitucional também propicia condições para assegurar o fortalecimento institucional dos órgãos periciais.
Atualmente, a maioria dos estados possui órgãos
de perícia total ou parcialmente desvinculados das
polícias civis. Ao defender a Proposta de Emenda
Constitucional, Antonio Anastasia observa que, nas
unidades da federação onde a perícia ainda faz parte
da estrutura da Polícia Civil, os investimentos são
repartidos com outras áreas. Dessa forma, o senador
aponta que nem sempre a produção de prova material
recebe a importância devida, o que dificulta o trabalho
dos órgãos periciais.
“Com a aprovação da PEC 76/2019, os servidores das
polícias científicas passarão a ter os mesmos direitos
e deveres dos demais servidores de órgãos de segurança. Isso pode melhorar as condições dos órgãos
periciais nos estados sem gerar custos adicionais para
os mesmos. A PEC não obriga que órgãos periciais se
desvinculem das polícias civis, mas regulariza a situação
dos órgãos, entre muitos outros benefícios”, acrescenta
a Associação Cearense de Criminalística.
No lobby pela aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional, o presidente da Associação Brasileira
de Criminalística, Leandro Cerqueira Lima, participou
em junho de 2019 de reunião com o senador Cid Gomes
(PDT-CE), governador do Ceará à época em que foi
criada a Perícia Forense do Estado. No mesmo mês e
com o mesmo objetivo, representantes da Associação
Cearense de Criminalística também se encontraram
com o senador cearense.
Em torno da proposta e de outras reivindicações
em defesa das atividades de perícia oficial de natureza criminal e de polícia judiciária, membros da
Associação Cearense de Criminalística, da Associação
dos Médicos Peritos Legistas e do Sindicato dos Peritos
Oficiais de Natureza Criminal do Ceará também já se
reuniram com o secretário da Casa Civil, Élcio Batista,
e o perito-geral da Perícia Forense do Ceará, Ricardo
Macêdo. O encontro também foi em junho de 2019.
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NOTAS
A Perícia Forense do Ceará foi criada em janeiro de 2008, no
segundo ano do primeiro mandato do governador Cid Gomes, que
governou o estado de 2007 a 2010 e de 2011 a 2014. A proposta
de desvincular as atividades periciais e médico-legais da Polícia
Civil passou a ser considerada durante a segunda gestão de Tasso
Jereissati, que assumiu o governo estadual de 1986 a 1990, de 1995 a
1998 e de 1999 a 2002.
No segundo mandato, Tasso Jereissaiti contratou a consultoria
da empresa First Security Consulting, dirigida pelo comissário de
polícia aposentado William Bratton. Entre 1994 e 1996, ele assumiu
o comando da polícia de Nova York, adotando uma política de
“tolerância zero” para reduzir as altas taxas de criminalidade
e homicídio na metrópole dos Estados Unidos. O resultado foi
alcançado, William Bratton conquistou reputação mundial, mas as
medidas geraram controvérsias entre especialistas em segurança
e organizações de defesa dos direitos humanos. Principais
questionamentos: arbitrariedade policial; rigor excessivo aplicado
a qualquer tipo de infração, mesmo que não implicasse violência;
e criminalização de segmentos minoritários, como pobres, negros
e migrantes.

1

A desvinculação da atividade pericial das estruturas policiais é
defendida por observadores internacionais, a exemplo do que consta
no Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de Tortura. O
documento foi elaborado pelo grupo de trabalho “Tortura e Perícia
Forense”, instituído em 2003, pela então Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República, de onde se extrai o
seguinte trecho:
“Segundo constatou o relator especial da ONU, Nigel Rodley, quando
esteve em visita oficial no Brasil, no ano de 2000, os delegados de
polícia e agentes policiais que encaminham uma vítima de tortura ao
Instituto Médico-Legal - IML - muitas vezes buscam induzir o perito
médico-legista na realização do exame pericial. Nas entrevistas
de detentos concedidas ao relator especial, eles informaram que,
por medo de represálias, não se queixavam, quando examinados
no IML, dos maus-tratos a que haviam sido submetidos; e, muitas
vezes, reclamavam de ter sido levados ao referido instituto por seus
próprios torturadores e de serem intimidados e ameaçados durante
os exames. Esse relato, associado aos argumentos anteriores,
demonstra que a ausência de independência e autonomia dos
Institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) causa
desconfiança dos exames e eventualmente falhas nos laudos. Eis que
é mister que tais órgãos forenses passem a ser autônomos (2003).”
Um ano depois, a ONU recomendou ao Brasil, conforme relatório de
13 de fevereiro de 2004: “O serviço de medicina legal forense deveria
estar subordinado a uma autoridade judicial ou outra autoridade
independente, não sob a mesma autoridade governamental que a
polícia; tampouco deveria ter o monopólio da evidência material para
fins judiciais”.
Além da ONU, outros organismos, como a Anistia Internacional e a
Comissão Nacional da Verdade, já expressaram de forma incisiva o
posicionamento favorável à autonomia dos órgãos de perícia.

2

A Proposta de Emenda Constitucional 325/2009 estabelece que “a
perícia oficial de natureza criminal é instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, a realização dos
exames necessários à investigação de natureza criminal e à instrução
processual penal”. O texto define que “lei disporá sobre a organização
e o funcionamento da perícia oficial de natureza criminal estruturada
em carreiras, cujo ingresso na classe inicial será precedido de
concurso público de provas e títulos, assegurada a necessária
autonomia científica, funcional, administrativa”.

3

/

De acordo com a proposta, “a função de perito oficial de natureza
criminal será exercida por profissionais de nível superior, sujeito a regime
especial de trabalho e considerada atividade de risco”. A proposta
acrescenta que “o perito oficial de natureza criminal exerce funções
específicas, típicas e exclusivas de Estado e está sujeito, no que couber,
à disciplina judiciária”. Ao fim, a PEC 325/2009 determina que a União,
os estados e o Distrito Federal terão prazo de três anos, a contar da
promulgação da emenda, para adequar as respectivas constituições. O
autor da proposta, Valtenir Pereira (MDB-MT), é defensor público e, após
três mandatos de deputado federal, está como suplente.
O médico sanitarista Dower Moraes Cavalcante (1951-1992) foi o
idealizador e primeiro coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde
Coletiva, da Universidade Federal do Ceará, criado em 17 de agosto de
1988, vinculado à Faculdade de Medicina. Com a reinauguração, em 20
de dezembro de 2010, o núcleo ganhou o nome do fundador, conhecido
por buscar uma prática médica baseada em princípios humanistas.
Dower Cavalcante foi militante do Partido Comunista do Brasil durante
a ditadura civil-militar que perdurou entre 1964 e 1985. Em oposição
ao regime vigente, o então estudante se uniu a outros jovens do
PCdoB para participar da Guerrilha do Araguaia, movimento que se
desenvolveu às margens do Rio Araguaia, na região amazônica, entre
o fim da década de 1960 e a primeira metade dos anos de 1970. Dower
foi preso enquanto atuava como guerrilheiro, em 1972, permanecendo
privado de liberdade até 1977, quando retomou os estudos em
medicina. Ele exerceu a profissão em Fortaleza, Rio Branco e Brasília.
Na capital federal, trabalhou no Ministério da Saúde, contribuindo
significativamente para a implementação do Sistema Único de Saúde.
Dower morreu aos 41 anos, em consequência de um infarto.

4

No dia 20 de agosto de 2019, imagens mostraram o governador
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fazendo gestos de comemoração,
vibrando com os punhos cerrados, ao descer de helicóptero na
Ponte Rio-Niterói, onde um sequestrador acabara de ser abatido por
atiradores de elite da Polícia Militar. O homem havia sequestrado um
ônibus, fazendo 37 reféns e obrigando o motorista a parar o veículo
na altura do vão central da ponte.

5

Integrante da Ação Libertadora Nacional, a professora, fotógrafa
e universitária Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones, gaúcha
de Santiago do Boqueirão, foi morta em São Paulo, no dia 30 de
novembro de 1973, aos 27 anos. Entre vários depoimentos tomados
sobre o caso, há informações de que ela teria sido estuprada com
uso de cassetete, mutilada nos seios e alvejada com tiros no ouvido,
na testa e na face. Sônia havia sido casada com Stuart Edgart Angel
Jones, morto dois anos antes, aos 25 anos, em 14 de junho de 1971,
também por fazer resistência à ditadura, engajado no Movimento
Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), que teve como principal líder
o ex-militar Carlos Lamarca (1937-1971). O filho da afamada estilista
Zuzu Angel (1921-1976), segundo depoimento, foi amarrado a um
carro e arrastado por todo o pátio de um quartel do Centro de
Informações de Segurança da Aeronáutica (Cisa), no Rio de Janeiro,
cujos agentes foram responsáveis pela prisão, tortura e morte
do rapaz.

8

A Comissão Nacional da Verdade concluiu que Manoel Lisboa de
Moura foi preso, torturado e morto e teve o cadáver ocultado por
agentes do Estado brasileiro. Alagoano de Maceió, o estudante
teria sido capturado pelo DOI-Codi do IV Exército, em Recife, no
dia 16 de agosto de 1973, e depois levado para o DOI-Codi do II
Exército, em São Paulo, onde veio a falecer, em consequência
das torturas, no dia 4 de setembro, aos 29 anos. Ele foi preso
junto com Emmanuel Bezerra dos Santos, também estudante e
integrante do Partido Comunista Revolucionário (PCR). Potiguar
de São Bento do Norte, Emmanuel teria falecido na mesma data,
aos 26 anos, também em decorrência das torturas, que incluíram
mutilações de dedos, pênis e testículos. A Comissão Nacional da
Verdade concluiu que ele morreu também em decorrência de ação
perpetrada por agentes do Estado em um contexto de sistemáticas
violações de direitos humanos.

9

Durante a ditadura militar, além do Serviço Nacional de Informações
(SNI) e dos serviços secretos das Forças Armadas (Centro de
Informações do Exército – CIE, Centro de Segurança de Informações
da Aeronáutica – Cisa, e Centro de Informações da Marinha –
Cenimar), outros órgãos davam sustentação ao sistema repressivo,
como a Polícia Federal, e no âmbito estadual, as Delegacias de Ordem
Política e Social (Dops).
Em julho de 1969, em São Paulo, a Operação Bandeirantes (Oban) surgiu
para concentrar as ações repressivas no Comando do Exército. Essa
estrutura foi extinta em 1970, para dar lugar ao Centro de Operações de
Defesa Interna (Codi) e ao Destacamento de Operações de Informações
(DOI), instalados nas principais capitais do país. Conhecidos à época pela
sigla DOI-Codi, foram os locais por onde passaram milhares de presos e
onde aconteceu a maioria dos casos de execuções e desaparecimentos
forçados de opositores ao regime. Até hoje, segundo o Arquivo Nacional,
os documentos dos DOI-Codi não foram localizados.

6

Escritor e militante político, nascido em Salvador, Carlos Marighella
morreu em 4 de novembro de 1969, a 31 dias de completar 58 anos
de idade, ao ser surpreendido por uma emboscada em São Paulo e
atingido a tiros por agentes do Dops, em uma ação coordenada pelo
famigerado delegado Sérgio Paranhos Fleury. Após atuar durante
33 anos no Partido Comunista, Marighella havia fundado a Ação
Libertadora Nacional (ALN), uma das principais organizações de
resistência à ditadura militar implantada em 1964, e chegou a ser o
homem mais procurado pelo regime.

7
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Por uma polícia única,
civil e de ciclo completo
Reestruturação do sistema de segurança pública prevê a unificação e desmilitarização
das polícias estaduais. O mesmo órgão passaria a desenvolver tanto as ações
preventivas e ostensivas quanto o trabalho de apuração dos crimes. Novo modelo
pode contribuir para aperfeiçoar as investigações e reduzir o número de mortes
a esclarecer.

COMO SE viu ao longo de 136 páginas, a falta de escla-

repressão (função de polícia investigativa)”, esclarece o

recimento sobre as causas que levam à morte tantas

grupo de policiais federais. O que deveria ser um trabalho

pessoas no Ceará e em outros estados do Brasil envolve

de prevenção, por exemplo, tem funcionado muitas vezes mais

diversas questões e diferentes serviços. Cabe principal-

como ações de repressão violenta, em função da presença trucu-

mente aos órgãos periciais e de medicina legal definir se

lenta de policiais militares, especialmente nas áreas periféricas

um óbito supostamente violento teve mesmo uma causa

das grandes cidades. O grupo de trabalho de policiais federais

externa – homicídio, suicídio ou acidente – ou se foi uma

também observa que a Polícia Militar passou a desenvolver ativi-

morte natural. Mas a definição da causa mortis também

dade investigativa, embora não tenha competência para isso.

implica a investigação policial e o trabalho de policiais

“Sabemos que a Polícia Militar, mesmo sem ter a atri-

civis e militares, além de profissionais da área da saúde.

buição legal de investigação, estruturou-se internamente

Especialistas em segurança pública e representantes

para atuar na prevenção ao crime de forma não ostensiva

das próprias instituições policiais defendem uma revisão

(não fardada), pelas conhecidas ‘P2’, que utilizam a inte-

do modelo de estruturação das polícias no Brasil para que

ligência policial na prevenção de crimes”, acrescentam

se adote o chamado “ciclo completo”, o que significa que

os policiais federais Adelson Cabral, Antônio Moreira,

uma mesma corporação acumula atividades de polícia

Magne Cristine e Márcio Ponciano, autores do artigo.

judiciária, investigação criminal, prevenção a delitos e

Integrantes do Grupo de Trabalho sobre Carreira da

manutenção da ordem pública. Com o ciclo completo de

Federação Nacional dos Policiais Federais, eles chamam

ação policial, a polícia passaria a atuar desde as ações

a atenção também para o desvirtuamento de função

preventivas e ostensivas até a apuração dos crimes.

também no âmbito da Polícia Civil. “A Polícia Civil, mesmo

Nos estados, a Constituição Federal atribuiu à Polícia

sem ter atribuição legal de prevenção, internamente,

Militar a tarefa de prevenção à criminalidade e à Polícia

também vem se estruturando e realizando atividades de

Civil a atividade de investigação dos delitos. Mas, na

investigação prévia de crimes, além de realizar várias

prática, não é bem assim. “As estatísticas e a percepção

outras atividades preventivas, como o patrulhamento com

de insegurança dão conta de que esse modelo bipartido

viaturas, realização de barreiras e utilização de aeronaves”.

não funciona a contento”, aponta o Grupo de Trabalho

O grupo de trabalho avalia que, na tentativa de desem-

sobre Carreira da Federação Nacional dos Policiais Federais

penhar bem as suas funções, a Polícia Militar e a Polícia

(Fenapef), em artigo sobre o ciclo completo de polícia.

Civil acabam por entrar nas atribuições uma da outra,

“Somente se entende o que é o ciclo completo de

criando, por vezes, estruturas sobrepostas. “A atividade

polícia se forem entendidas as funções de polícia, que nada

de prevenção a crimes, tanto na Polícia Militar, quanto

mais são do que a classificação das atividades policiais de

na Polícia Civil, é desenvolvida em estruturas menores,

acordo com o momento de atuação da polícia: se antes do

com áreas de inteligência policial que atuam em situ-

crime, pelas atividades de prevenção (função de polícia

ações específicas e não como uma atividade geral de

administrativa), ou depois do crime, pelas atividades de

policiamento em ambos os órgãos policiais”.
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Grupo de Trabalho sobre Carreira da Federação Nacional dos Policiais
Federais: a Polícia Militar e a Polícia Civil acabam por entrar nas
atribuições uma da outra, criando, por vezes, estruturas sobrepostas
TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL
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No entanto, diante da necessidade de que o trabalho

Polícia Federal é o único órgão policial no Brasil ao qual

de prevenção e as ações de investigação aconteçam ao

a Carta Magna atribuiu as funções de polícia administra-

mesmo tempo e no mesmo espaço, para dissuadir o indi-

tiva e polícia investigativa, conjuntamente, ou seja, uma

víduo da pratica criminosa, surge um vazio operacional

polícia de ciclo completo. No entanto, os policiais não

e legal. “E é nesse espaço onde a criminalidade está se

atuam em ciclo completo, por falta de uma carreira única.

proliferando”, concluem os autores do artigo, apontando

“Atualmente, na Polícia Federal, os cargos policiais

que o atual modelo bipartido de investigação de crimes

(agentes, escrivães e papiloscopistas) que atuam nas

não consegue se antecipar à prática criminosa, comba-

investigações de crimes e detêm a expertise policial

tendo os atos preparatórios e evitando que venham a

são impedidos de iniciar e concluir uma investigação,

se tornar atos de execução e consumação do crime.

encaminhando relatório ao Ministério Público para que

“Eis a falha do modelo atual, em que cada órgão

se verifique a viabilidade ou não da propositura da ação

policial (Polícia Militar e Polícia Civil) atua numa fase do

penal, como ocorre na quase totalidade dos países desen-

crime, ou seja, um atua na prevenção do crime e outro

volvidos”, explica o grupo de trabalho.

na investigação do crime e não conseguem acompanhar

Em função da inexistência de carreira única, os policiais

e combater com integralidade todo o evento criminoso.

federais investigam, realizam levantamentos e análises sobre

Por isso, a importância do ciclo completo de polícia, para

a autoria, materialidade e circunstâncias do crime, mas a

que as atividades de prevenção e investigação sejam

conclusão das investigações é reservada ao delegado federal,

desenvolvidas pelo mesmo órgão policial, pois, se o

“que não participa diretamente das investigações, cabendo-

crime é uno, a polícia tem que ter atuação completa para

-lhe juntar o relatório de investigação ao inquérito policial,

preveni-lo e investigá-lo”, defende o grupo de trabalho.

juntamente com as oitivas de investigados e testemunhas e

Os autores do artigo argumentam que o policial,

eventual laudo pericial, que são encaminhados juntamente

acionado para atender um crime, deve ter a possibili-

com o relatório do inquérito policial para o Ministério Público”.

dade legal de investigar o delito até o fim e ser capaz de

Atualmente, o Brasil é considerado o único país do

unir expertise operacional à capacidade investigativa. A

mundo em que a atividade policial é dividida, fazendo

FUNÇÕES DA POLÍCIA
Polícia administrativa
Prevenção da infração penal
Função atribuída à Polícia Militar
Polícia investigativa
Investigação de infração penal
Função atribuída à Polícia Civil
Polícia judiciária
Cumprimento de mandados do Poder Judiciário
(de prisão, de busca e apreensão, de condução
de presos, de condução coercitiva etc).
Função atribuída à Polícia Civil

Congresso Nacional: discussão sobre proposta
de unificação das polícias remonta
à Assembleia Nacional Constituinte
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com que haja atribuições diferentes na solução de um
delito. “A polícia ostensiva não é a mesma que investiga,

30 ANOS EM BUSCA
DA UNIFICAÇÃO

e a investigação precisa ser autorizada por um delegado,

A Constituição Federal de 1988 é a melhor que o

tornando o processo burocrático, caro e ineficaz”, aponta

Brasil já teve e uma das mais avançadas do mundo,

o presidente da federação, Luís Antônio Boudens.

principalmente no que trata de direitos e garantias funda-

O coronel reformado da Polícia Militar, José Vicente

mentais. Mas no campo da segurança pública, o texto

da Silva Filho, questionava ainda em 2002, quando secre-

constitucional foi conservador, inclusive em relação a

tário nacional de Segurança Pública do então Ministério

outros direitos sociais, como educação e saúde, onde os

da Justiça, que insistir em manter o sistema das duas

avanços só não são maiores em função da indisponibili-

polícias estaduais seria preservar um acidente histórico,

dade de mais recursos financeiros para essas duas áreas.

como se fosse lógica a convivência de duas organizações

Desde a promulgação da Constituição Federal, o

extremamente diferenciadas para cuidar do mesmo

Congresso Nacional já recebeu várias propostas tratando

problema: controlar o crime.

da unificação ou da desmilitarização das polícias, inclu-

Em âmbito estadual, a desmilitarização da polícia, com

sive um projeto na Câmara dos Deputados e outro no

a criação de uma instituição de corpo único, civil, carreira

Senado, ambos arquivados, para a realização de um

de Estado e ciclo completo, é uma das propostas defen-

plebiscito, por meio do qual a população poderia se

didas pelo deputado Renato Roseno, relator do Comitê

posicionar a respeito. A discussão remonta à Assembleia

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.

Nacional Constituinte, mas a primeira Proposta de

“É fundamental ter um sistema de segurança pública

Emenda Constitucional sobre o tema é de 1990.
A PEC 60/1990, formulada pelo então deputado

carreira de Estado, ciclo completo e corpo único”. O novo

Mauricio Nasser (PTB-PR), alterava o texto constitucional

modelo pode contribuir efetivamente para aperfeiçoar

para fundir as funções exercidas pela Polícia Civil e pela

as investigações criminais e, consequentemente, reduzir

Polícia Militar no âmbito de uma nova Polícia Estadual,

o número de mortes a esclarecer.

de caráter civil. Apresentada no dia 13 de dezembro de
MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL
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1990, ao findar da legislatura, a proposta também foi
arquivada, menos de três meses depois, no dia 2 de
fevereiro de 1991, obedecendo o que dispõe o Regimento

JUSTIFICANDO

Interno da Câmara dos Deputados1.

Há, sim, conflitos corporativistas e até

Segundo o regimento, o destino das proposições que
ainda se encontrem em tramitação ao fim da legislatura
é o arquivamento, à exceção das matérias que tenham
pareceres favoráveis de todas as comissões técnicas.
Por não se enquadrarem nessa situação, várias matérias
sobre a unificação das polícias foram arquivadas, desarquivadas ou, ainda, apensadas a outras porque tratam
do mesmo assunto ou de temas correlatos.
De uma extensa lista de matérias alterando a estruturação dos órgãos de segurança, instituindo a unificação
das polícias estaduais e/ou abarcando outros aspectos,
a mais antiga proposta em tramitação é a PEC 95/1995,
que cria a Polícia Municipal: “Os municípios poderão
constituir guardas municipais destinadas à proteção de
seus bens, serviços e instalação, conforme dispuser a
lei e, também, polícias municipais, abrangendo as atribuições das guardas municipais e, ainda, a proteção da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”.
Atualmente, 25 anos depois, a PEC 95/1995 está apensada à PEC 534/2002, que dispõe sobre as competências
da Guarda Municipal e a criação da Guarda Nacional e que
teve origem em outra proposta, a PEC 87/1999, de teor semelhante, apresentada pelo mesmo autor. Mas uma consulta
à lista de apensados da PEC 95/1995 mostra outras 27
matérias correlatas. A municipalização da segurança pública
se sobressai sobre iniciativas mais completas, que preveem
uma reestruturação do sistema, e ainda mais sobre aquelas
que tratam especificamente da unificação das polícias.
De um amplo conjunto de projetos ainda em tramitação, muitos propositores já nem integram mais os quadros
do Congresso Nacional, a exemplo do autor da PEC mais
antiga que está tramitando. O advogado Fernando Zuppo
(PSDC-SP) deixou a Câmara, em 2003, depois de dois
mandatos seguidos e de ter outra proposta sobre o assunto
também arquivada, a PEC 446/2001, que determinava a

irracionais, todos, na verdade, buscando
consolidar poderes voltados para a própria instituição e não para o interesse público. Daí é que
se observa o surgimento de preconceitos vários
e de sofismas maliciosamente elaborados pelos
lados conflitantes, cada qual tentando desmerecer a mais e mais seu ‘concorrente’. Isto é
simplesmente absurdo.
A discussão sobre a necessidade de mudança
do modelo policial brasileiro geralmente se
acirra quando cidadãos pertencentes às classes
mais abastadas são atingidos por algum ato de
violência. Aí todos concordam que urge a revisão
estrutural da polícia. Mas logo prevalecem as idiossincrasias institucionais no sentido da manutenção
do ‘status quo’, e o esforço se esvai diante de
poderosos mecanismos de lobby.
O que mais se vê é uma corporação policial invadindo as atribuições da outra, e vice-versa. Não
é por outra razão que a cada dia surgem grupos
de policiais civis trajando uniformes improvisados
para dar ostensividade às suas ações operacionais, tanto da Polícia Federal como das polícias
civis; nas polícias militares, a investigação policial
se desenvolve nas chamadas P/2, ocorrendo
deste modo o inverso, ou seja, os que deveriam
estar fardados retiram as fardas e os que deveriam estar sem farda, colocam-nas. Ora, com
essas polícias atuando pela metade, elas acabam
por se confundir em vista de suas respectivas
competências, deste modo gerando espaços para
a penetração do tráfico de influência, da ineficiência, da ineficácia, da iniquidade, da corrupção,
da impunidade etc.”

realização de plebiscito sobre a unificação das polícias.

Justificativa da PEC 181/2003, que unifica as
competências das polícias estaduais, incluindo a
possibilidade de atuação em todas as funções policiais
(polícia administrativa e judiciária), apresentada pelo
ex-deputado Josias Quintal (PSB-RJ), coronel da Polícia
Militar e ex-secretário da Segurança Pública do Rio
de Janeiro.

O Senado demorou mais a tratar o tema. A primeira
matéria acerca do assunto, apresentada em 2002, não
foi uma proposta de alteração constitucional, mas um
Projeto de Decreto Legislativo também para realização
de um plebiscito em que a população seria consultada
sobre a unificação das polícias estaduais. O PDL 2/2002
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foi arquivado porque, nesse caso, recebeu parecer contrá-

Com ou sem arquivamento, nenhuma das propostas

rio quanto ao mérito, sendo, por isso, rejeitado ainda no

sobre a unificação das polícias estaduais chegou a ser

âmbito das comissões técnicas, em 2003, ano em que o

votada em plenário, como é o caso da PEC 613/98, apre-

autor, Nabor Júnior (PMDB-AC), também deixou a casa,

sentada pela advogada Zulaiê Cobra Ribeiro (PSD-SP),

após dois mandatos seguidos.

que também já não exerce mandato desde 2007. “Os

Algumas propostas estão em tramitação, mas os

comandantes militares não querem a unificação das polí-

autores até já morreram, como é o caso da PEC 87/1999

cias da forma que estou pleiteando: união das tropas civis

e da PEC 534/2002, aqui já citadas, apresentadas pelo

e militares com formação civil e instrução militarizada.

então senador Romeu Tuma (PTB-SP), falecido em 2010.

Ostentando altas patentes, eles fazem pressão sobre o

Uma década depois, as matérias ainda não foram enca-

Executivo e o Legislativo por temerem perder privilégios

minhadas para votação em plenário.

conquistados como oficiais. A tropa, que enfrenta as ruas

Na Câmara ou no Senado2, os projetos ficam parados

e arrisca a própria vida e às vezes até mesmo a família

nas comissões técnicas até o fim das legislaturas, sendo

para pegar bandido, deseja a unificação”, avaliou em

automaticamente arquivados. Alguns são desarquivados

2002, em entrevista ao jornal O Povo.

por solicitação dos autores reeleitos ou a pedido de outros

A PEC 613/98 é uma das 12 propostas de alteração

parlamentares. Mas a paralisia tem a ver menos com

ao texto constitucional consideradas mais relevantes no

questões regimentais.

campo da segurança pública pelo consultor legislativo

Propostas no campo da segurança pública para

Claudionor Rocha, no estudo “Segurança pública e seus

enfrentar a violência não faltam. Sem contar as diversas

enigmas”, publicado em 2011 pela Câmara dos Deputados.

iniciativas legais que podem ser criadas para intervenção

Mesmo o autor reconhecendo que o estudo não resultou

nessa área, já é extenso o conjunto de matérias alterando

de uma pesquisa exaustiva, o documento serve como

a Constituição nesse sentido, umas mais restritas, outras

referência para a análise das iniciativas apresentadas

mais amplas. Há aquelas que tratam especificamente da

no Congresso Nacional nessa área.

unificação e desmilitarização das corporações, instituindo
o ciclo completo de polícia; aquelas que se referem a
questões correlatas, mas não necessariamente criando

JUSTIFICANDO

uma polícia única e exclusivamente civil; e aquelas que
promovem uma reestruturação do sistema de segurança.

Nos deparamos, em praticamente todos

O que falta mesmo é interesse político em fazer

os estados, com polícias mal remunera-

com que os melhores projetos sejam aprovados. Alguns

das, desequipadas e desvalorizadas, que agoni-

autores poderiam, inclusive, se valer da influência sobre

zam com a absoluta falta de condições para o

os demais colegas e do poder do cargo que exercem

efetivo combate à criminalidade. Somado a

ou já exerceram no Legislativo para criar as condições

esses fatores, ainda verificamos a sobreposição

necessárias para que as próprias propostas ou outras

de atuação, duplicidade de estrutura física e

mais relevantes avancem.

uma verdadeira desorganização no que concerne

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) apresentou a

ao emprego da força de cada uma das institui-

PEC 41/2008, instituindo o piso salarial para os servidores

ções, em face de comandos distintos que muitas

policiais, mas não se empenhou em fazer com que ela fosse

das vezes, ao invés do trabalho integrado,

votada nem mesmo quando assumiu a presidência do

acabam por disputarem espaço”.

Senado, de 2013 a 2016. O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ),
atual presidente da Câmara, é autor da PEC 154/1999, que
transfere para as cidades com mais de 2 milhões de habitantes a competência pela segurança pública. Resta esperar
pelo fim da atual legislatura para saber se ele vai colocar a
proposta em votação antes de deixar o posto, considerado

Justificativa da PEC 430/2009, que cria a nova
Polícia do Estado e do Distrito Federal e Territórios,
desconstitucionalizando a Polícia Civil e a Polícia
Militar; desmilitariza o Corpo de Bombeiros Militar;
e institui novas carreiras, cargos e estrutura básica,
apresentada pelo deputado Celso Russomano
(Republicanos-SP).

o terceiro cargo político mais importante do país.
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O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios

JUSTIFICANDO
No Brasil, o atual sistema de segurança pública teve notória ingerência
das Forças Armadas (Exército, Marinha e
Aeronáutica), tanto na composição quanto
na administração dos órgãos estatais encarregados da ‘segurança interna’ do Estado.
Essa cultura da segurança pública, de defesa
do Estado, oriunda do estigma da segurança
nacional, essencialmente nos períodos de
governos ditatoriais no Brasil, provocou
verdadeiras ‘anomalias’ no sistema de segurança pública nacional, dentre os quais, a
existência de duas polícias no âmbito estadual: a Polícia Militar, responsável pela preservação da ordem pública através do
policiamento ostensivo e preventivo; e a
Polícia Civil, responsável pela investigação
dos crimes ocorridos, tudo para que o
Ministério Público inicie a ação penal.
Em plena era da globalização e da tecnologia,
com o crime transnacional, esse modelo está
esgotado, uma vez que foi idealizado, nos
anos do governo militar, para a segurança
do Estado, na linha da ideologia da segurança nacional. Infelizmente, na elaboração
da Constituição Federal de 1988, na qual o
legislador teve a oportunidade de reformular
totalmente os órgãos de segurança pública
brasileiro, já fatigados, ineficientes e, o que é
pior, contaminados pelas mazelas típicas de
regimes ditatoriais, não foi possível avançar
na democratização desse sistema”.
Justificativa da PEC 432/2009, que unifica as
polícias civis e militares dos estados e do Distrito
Federal; dispõe sobre a desmilitarização dos corpos
de bombeiros; confere novas atribuições às guardas
municipais; cria a Polícia e o Corpo de Bombeiros
dos estados, Distrito Federal e territórios; e institui
novas carreiras, cargos e estrutura básica. Proposta
apresentada pelo ex-deputado Marcelo Itagiba (PPSRJ), delegado da Polícia Federal e ex-secretário da
Segurança Pública do Rio de Janeiro.

na Adolescência identificou 75 propostas de emenda
constitucional para mexer na estrutura dos órgãos de
segurança. Uma análise sobre o conjunto de projetos
revela que alguns repetem o que outros já tratam e
deixam de abarcar interesses gerais para atender a interesses localizados e corporativos – ou corporativistas,
dependendo do ponto de vista.
O Instituto Sou da Paz também identifica uma
dimensão corporativa dos projetos de lei que tratam
das polícias, a partir de propostas que buscam conceder vantagens específicas a determinadas categorias
policiais, em prejuízo das matérias que dispõem sobre
a reforma do modelo de policiamento, o aprimoramento
do processo de investigação e a integração e cooperação
entre as forças policiais. “Os projetos que tratam do tema
correspondem a 8,2% de todos os PLs apresentados na
Câmara durante a última legislatura, mas 69% deles
tratam de temas corporativos ou benefícios a integrantes
de forças policiais”.
O levantamento do Instituto Sou da Paz foi realizado
sobre todas as propostas legislativas relacionadas à segurança pública e justiça criminal apresentadas entre 2015
e 2018 na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
“A criminalização de novas condutas e o aumento de
penas para condutas já criminalizadas correspondem a
35,4% de todos os projetos de lei de segurança pública
apresentados na Câmara e 38,4% dos projetos apresentados no Senado no período”.
A pesquisa analisou também os projetos que foram
aprovados e sancionados nesse período, identificando
que apenas 9,2%, de um total de 812 novas leis, tratavam
de segurança pública e que mais de 31% delas tiveram
como origem o Poder Executivo. “A análise notou a
mesma tendência observada nos projetos apresentados: a lógica do endurecimento penal é também a que
prevalece nas leis que entraram em vigor no período
analisado – 18% delas tratam de medidas que aumentam
a pena para um crime já previsto ou criminalizam nova
conduta, outros 13% são leis relacionadas à atividade
policial”, constatou o Instituto Sou da Paz.
“Os lobistas das polícias frequentam o Congresso
Nacional à margem dos governos na luta pela manutenção do status quo”, aponta o ex-deputado Marcelo Itagiba
(PPS-RJ), delegado da Polícia Federal e ex-secretário
da Segurança Pública do Rio de Janeiro, ao justificar a
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PEC 432/2009, que unifica as polícias civis e militares,

A PEC 291/2000 está apensada desde 2001 à PEC

confere novas atribuições às guardas municipais e institui

87/1999, que substitui as guardas municipais por polí-

novas carreiras, cargos e estrutura básica. “O governo

cias municipais, no Distrito Federal, nas capitais e nas

federal, os governos estaduais, assim como os deputados

cidades com mais de 1 milhão de habitantes. A proposta

e senadores, geralmente não têm ideia clara de como

foi apresentada pelo inspetor da Polícia Civil e dele-

deveria ser um modelo funcional de polícia, nem de como

gado da Polícia Federal, Wanderley Martins (PDT-RJ), no

isso seria importante para maior eficácia no controle da

único mandato que exerceu na Câmara dos Deputados,

criminalidade, e ficam reféns do lobby”.

e também foi apensada à PEC 534/2002, que dispõe

EMENDAS PROPOSTAS POR
PARLAMENTARES DO CEARÁ

sobre as competências da Guarda Municipal e a criação
da Guarda Nacional, formulada pelo senador, já falecido,
Romeu Tuma.

Entre as propostas de alteração constitucional no

Coube a Romeu Tuma, como relator na Comissão de

sistema de segurança pública, que estão tramitando no

Constituição e Justiça do Senado, emitir voto contrário

Congresso Nacional, três foram apresentadas por parlamen-

à PEC 21/2005, formulada pelo senador Tasso Jereissati

tares do Ceará. A mais antiga é de iniciativa do ex-deputado

(PSDB), promovendo uma reestruturação do sistema de

Mauro Benevides (MDB)3. Há exatos 20 anos, ele apresentou

segurança. O relator alegou inconstitucionalidade na

a Proposta de Emenda Constitucional atribuindo às guardas

matéria, que não avançou na tramitação e foi arquivada

municipais competência para executar ações de segurança

ao fim da legislatura, como prevê o Regimento Interno

pública, de forma complementar às polícias Civil e Militar.

do Senado. Durante o primeiro mandato como senador, o
TÂNIA RÊGO/AGENCIA BRASIL

Repressão a pessoas sem moradia durante manifestação em frente à sede da prefeitura do Rio de
Janeiro. Proposta cearense na Câmara dos Deputados atribui competência à Guarda Municipal para
executar ações de segurança pública, de forma complementar às polícias
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cearense apresentou também a PEC 22/2005, criando a

a proteção dos bens públicos, serviços e instalações do

Guarda Nacional como órgão permanente da segurança

município e do estado, respectivamente, e ressalvada

pública, matéria que teve destino igual: o arquivamento.

a competência da União e/ou do estado. Desse modo,

Em um segundo mandato, Tasso Jereissati reapre-

se a proposta fosse aprovada, 48 cidades brasileiras

sentou a proposta para reestruturação dos órgãos de

estariam aptas a ter uma polícia municipal, entre elas

segurança pública, que, a exemplo da anterior, dá nova

23 das 27 capitais, pois, em quatro - Rio Branco, Boa

redação aos artigos 21, 22, 32, 144 e 167 da Constituição

Vista, Vitória e Palmas -, a população é inferior a meio

Federal. “Os princípios que balizam a presente proposta

milhão de habitantes.

são o da racionalização e o da integração”, justifica o

A Polícia Municipal teria as funções de Guarda

senador. A PEC 131/2015 prevê concessão de autonomia

Municipal, polícia administrativa, de vigilância ostensiva

aos estados para reorganizar a estrutura policial, com

e de resolução de conflitos que não constituíssem infra-

a possibilidade de unificação, manutenção do modelo

ção penal. As guardas municipais, também em caráter

atual ou até criação de novas estruturas.

facultativo, passariam a existir apenas nos municípios

“Essa alteração é fundamental, dadas a extensão

onde não houvesse polícia municipal.

continental do território do país e as múltiplas diferenças e realidades regionais”, argumenta. “Apesar de
se atribuir aos estados autonomia para organizar sua
polícia, de acordo com a realidade estadual, terão eles de

JUSTIFICANDO

observar, todavia, algumas condições: o ciclo completo
da atividade policial (funções judiciária, investigativa e

Aqueles que defendem o modelo atual,

ostensiva-preventiva) e a formação única dos policiais”.

somente com a integração dos atuais

A PEC 131/2015 reúne as polícias Federal, Rodoviária

órgãos, têm assistido ao fracasso dessa política,

Federal e Ferroviária Federal em uma única instituição,

pois demandam um extraordinário esforço reque-

mas sob comandos distintos. “O combate ao crime se dá

rido para promover razoavelmente essa integra-

com planejamento estratégico, evitando-se ao máximo

ção, que dependeria de um conjunto de medidas

a pulverização de comandos e de estruturas”, justifica

nada fáceis: legislação única, estrutura similar,

o senador. A proposta prevê ainda a possibilidade de as

código disciplinar único, equiparação da hierarquia

guardas municipais atuarem em conjunto com a polícia

e salários, benefícios comuns, centros integrados

estadual, realizando, complementarmente, ações de

de operação, centros únicos de atendimento

polícia ostensiva e preventiva da ordem pública, assim

médico e hospitalar, área única de responsabili-

como de defesa civil. A proposta também cria um fundo

dade operacional para unidades equivalentes e

de segurança pública, para investimentos na área.

compartilhamento de instalações, academia única

Na Câmara dos Deputados, duas outras propostas

com extensas áreas comuns de treinamento,

de cearenses estão em tramitação, embora os autores

sistema semelhante de acesso aos quadros de

não estejam mais no parlamento. O ex-deputado Chico

chefia, sistema único de promoções, corregedoria

Lopes (PCdoB) apresentou em 2013 uma Proposta de

única etc. Ou seja: a unificação disfarçada de inte-

Emenda Constitucional alterando o artigo 144 para incluir

gração! Insistir na existência de dois organismos

novos órgãos de segurança pública. A PEC 321/2013 não

diferenciados de meia polícia, para executar a

trata especificamente da unificação das polícias Civil e

mesma função policial de prevenção do crime, é

Militar, mas o autor parte da discussão desse tema para

investir na continuidade da espiral de violência e

justificar a criação de uma polícia municipal e uma polícia

comprometer o futuro da sociedade”.

estadual de caráter civil.
Justificativa da PEC 423/2014, que permite a criação
de polícia única, desmilitarizada, com ciclo completo de
ação policial na persecução penal e da ação de bombeiro,
apresentada pelo senador Jorginho Mello (PL-SC).

De acordo com a PEC 321/2013, a criação das
novas polícias não seria obrigatória, mas facultada
aos municípios com mais de 500 mil habitantes e aos
estados. À Polícia Municipal e à Polícia Estadual caberia
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Já a Polícia Estadual teria as funções de polícia judi-

causa espécie, pois, mesmo que se argumente haver

ciária, apuração de infrações penais, exceto as militares,

polícias de natureza militar em outros países, a atuação

policiamento ostensivo, preservação da ordem pública,

delas é circunscrita a determinados territórios ou espé-

atribuições de bombeiros e atividades de defesa civil. “As

cies de patrulhamento”.

polícias estaduais enfeixarão as competências das atuais

A proposta está em tramitação depois de ter sido

polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros

arquivada e desarquivada duas vezes, conforme prevê o

militares e guardas municipais”.

Regimento Interno da Câmara Federal para os projetos

Na justificação da proposta, o autor aponta que procura

não apreciados até o fim da legislatura. O segundo desar-

corrigir o que considera como inadequação da estru-

quivamento foi solicitado pelo deputado Reginaldo Lopes

tura dos órgãos de segurança, gerada pelo artigo 144

(PT-MG), que também apresentou Proposta de Emenda

da Constituição Federal, sem incorrer no risco de que a

Constitucional, criando o Conselho Nacional de Polícia e

matéria seja considerada inconstitucional. “Muitas das

a Ouvidoria de Polícia e estabelecendo o ciclo completo

proposições não prosperaram sob a alegação de que

da ação policial, matéria arquivada e desarquivada, sob

retiravam competências atribuídas à União e aos entes

os mesmos critérios do Regimento Interno.

federados pelo constituinte originário, não cabendo ao

Pelo histórico dos dois autores, não há nenhuma

constituinte derivado alterar aquela distribuição de compe-

motivação corporativa na apresentação das propos-

tências. Desta forma, qualquer alteração no sentido de

tas. Embora Chico Lopes tenha dirigido a Polícia

desconstitucionalizar organismos de segurança pública

Estudantal, órgão existente entre 1930 e 1970,

elencados no artigo 144 esbarra nesse óbice”.

formado por alunos, que trabalhava na vigilância

Ao estabelecer a possibilidade de criação de outros

do comportamento dos estudantes, em parceria com

órgãos de segurança pública pelos estados e também

o então Comissariado de Menor e a Polícia Militar,

pelos municípios, a Proposta de Emenda Constitucional

o ex-parlamentar nunca integrou as forças de segu-

não extingue os órgãos existentes, por exemplo, o que

rança - durante a ditadura militar, implantada entre

deixaria de ser um empecilho na análise da constitucio-

1964 e 1985, ele foi até perseguido, preso e torturado.

nalidade da matéria. “Noutra óptica, constitucionaliza-

Como deputado federal, o servidor público e peda-

mos a possibilidade de o município atuar na esfera da

gogo integrou a Frente Parlamentar pela Proibição

segurança pública, conforme reclamam doutrinadores

de Venda de Armas de Fogo. Já o deputado Reginaldo

e juristas, constitucionalistas e administrativistas, além

Lopes, economista por formação, chegou a presidir a

de parcela considerável dos operadores do Direito de
segurança pública”, acrescenta.
A inadequação do dispositivo constitucional, de

JUSTIFICANDO

acordo com o autor da PEC 321/2013, se deve principalmente à ausência do ciclo completo de polícia e à

“Há muito tempo, o parlamento brasi-

militarização de um dos órgãos. “O que mais se critica

leiro discute a mudança do modelo

é a dualidade das polícias Civil e Militar, que atuam

atual, através das tímidas propostas que hoje

separadamente, no chamado ‘ciclo incompleto’, mas,

tramitam nas duas casas, porém os interesses

por vezes, usurpando as atribuições uma da outra. Tal

corporativos de alguns segmentos têm preva-

circunstância promove insegurança jurídica e prejuízo ao

lecido sobre o interesse público, travando as

erário, na medida em que recursos financeiros, materiais

discussões e inovações e mantendo a população

e humanos não estariam sendo aplicados com eficácia”.

refém da epidemia de homicídios e violência

Como a Polícia Municipal e a Polícia Estadual propos-

generalizada que assola o país”.

tas pela PEC 321/2013 seriam de natureza civil, o autor
questiona os argumentos favoráveis à militarização de
um dos órgãos policiais. “O fato de existir uma polícia
‘militar’ com atribuições exclusivas de policiamento

Justificativa da PEC 168/2019, que dispõe sobre a
organização da Polícia Federal, apresentada pelo deputado
Aluisio Mendes (PSC-MA), agente da Polícia Federal e exsecretário da Segurança Pública do Maranhão.

ostensivo, que em tese seria de caráter civil, também
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Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Violência
contra Jovens Negros e Pobres e a Comissão Especial
sobre Enfrentamento ao Homicídio de Jovens.
Das quatro propostas de cearenses que tratam sobre
a estrutura dos órgãos de segurança, apenas uma foi
apresentada por um policial. A Proposta de Emenda
Constitucional 198/2016, de autoria do ex-deputado Cabo
Sabino (Avante), dá nova redação aos artigos 24 e 144
da Constituição Federal para prever a competência legislativa concorrente da União, dos estados e do Distrito
Federal para legislar sobre as polícias militares e os
corpos de bombeiros militares e especificar princípios
sobre a carreira nestas corporações, propondo um novo
modelo de organização por meio do ingresso único.
A PEC 198/2016 foi arquivada pelo mesmo motivo
regimental adotado para o arquivamento das outras
matérias, mas desarquivada a pedido também do deputado Reginaldo Lopes. A minuta da proposta foi elaborada
pelo Fórum Nacional Permanente de Praças dos Corpos
de Bombeiros Militares e das Polícias Militares do Brasil
(Fonap). “Vale destacar que a medida não trará gastos
adicionais aos cofres públicos. Ao contrário, permitirá
uma economia considerável aos Estados, pois contribuirá
para a diminuição da evasão de profissionais da área de
segurança pública para outros órgãos”, observa o fórum.

PROPOSTAS PARA
SEGURANÇA PÚBLICA

2
75

projetos para realização de plebiscito
sobre a unificação das polícias
estaduais foram arquivados.

propostas de alteração à Constituição Federal
mexem na estrutura do sistema de segurança
pública ou tratam de assuntos correlatos:
21 projetos foram arquivados
54 propostas continuam tramitando
Proposta mais antiga é de 1990, mas foi
arquivada. Proposta mais antiga em tramitação
é de 1995.

Além de promover o reconhecimento e a valorização
profissional, motivando os militares a permanecerem nas
respectivas corporações, segundo o fórum, a proposta

o acesso às corporações militares do Distrito Federal

se norteia por princípios que permitem quebrar uma

e dos estados. E o terceiro leva em consideração o

barreira existente entre oficiais e praças, unindo os dois

meio da carreira com as promoções e a possibilidade

segmentos, sem, contudo, retirar direitos já consolida-

de encerramento no último grau hierárquico – o de

dos. “O modelo atual praticado pelo Brasil baseia-se na

coronel – completando assim o ciclo natural de qualquer

dualidade entre praças e oficiais, algo não encontrado

carreira, com início, meio e fim”.

nas corporações de outros países. Com a mudança, o

Cabo Sabino exerceu apenas um mandato público,

futuro oficial, obrigatoriamente, deverá ter sido praça

exatamente como deputado federal, entre 2015 e

e quem tem a ganhar com isso é a sociedade brasileira,

2018. Nesse período, ele chegou a presidir a Comissão

pois haverá um fortalecimento institucional e uma nova

Especial sobre a Lei Orgânica de Segurança Pública

prática de gestão participativa”.

e a coordenar a Comissão Externa sobre Agentes de

O fórum elenca três princípios da proposta, que tem

Segurança Pública Mortos em Serviço, além de ter

como ponto central a carreira militar: “O primeiro prevê

participado de uma comissão permanente, uma comis-

a organização da carreira, estruturada em graus hierár-

são parlamentar de inquérito e outras sete comissões

quicos, considerada como típica de Estado, especializada

especiais, todas tratando sobre segurança pública e

em grau de complexidade técnica e de nível superior.

assuntos afins. A maior visibilidade que ele ganhou, no

O segundo trata do início da carreira, cujo ingresso se

entanto, foi ao deixar a Câmara dos Deputados, como

inicia no grau hierárquico de soldado, além de estabe-

um dos líderes da paralisação de policiais militares do

lecer alguns requisitos básicos como exigência para

Ceará em 2020.
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PEC

Estágio

Desmilitariza a Polícia Militar, submetendo a corporação à fiscalização do Judiciário, mantém
a Polícia Civil sob supervisão do Ministério Público e extingue a Justiça Militar estadual.

046/1991

Arquivada

Altera o Capítulo III do Título V da Constituição Federal, que dispõe sobre a segurança
pública, mudando o título para “Da ordem pública - Dever do Estado”, exercida pelos
órgãos competentes, visando a garantir a segurança pública, a tranquilidade pública e a
salubridade pública, sendo que as duas últimas são ações específicas de defesa civil, e
passam a ser exercidas, permanentemente, pelos corpos de bombeiros militares, apoiadas
pelo Sistema Nacional de Defesa Civil, com alteração do artigo 144.

483/1997

Arquivada

Extingue a Polícia Rodoviária e a Polícia Ferroviária, ampliando a competência da Polícia
Federal e criando a Polícia Estadual e do Distrito Federal.

512/1997

Arquivada

Altera os artigos que regem o sistema de segurança pública.

514/1997

Tramitando

Dispõe sobre a formulação de um novo modelo para as policias estaduais, transformando
a Polícia Militar em Polícia de Segurança Pública; determinando que os policiais militares
e os bombeiros não são servidores militares; autorizando os estados a criar o Juizado de
Instrução Criminal; integrando os institutos de criminalística à estrutura das secretarias de
segurança pública e criando o Fundo Nacional de Segurança Pública.

551/1997

Arquivada

Estabelece que a União organize a Polícia Federal, a Polícia e o Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal; os estados organizem a Polícia Estadual e a Defesa Civil, composta do
Corpo de Bombeiros Estadual; extingue a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária
Federal, cujas atividades seriam exercidas pela Polícia Federal.

613/1998

Tramitando

Reestrutura o sistema de segurança pública.

496/2002

Arquivada

Reestrutura os órgãos de segurança pública.

021/2005

Arquivada

Transfere aos estados a autoridade para criar um novo formato para as polícias, de acordo
com as suas necessidades; autoriza os municípios a criarem a Polícia Municipal; fixa
atribuições para a Polícia Federal.

589/2006

Arquivada

Institui Juizado de Instrução Criminal para investigar infração de maior potencial ofensivo;
dá poder de investigação à Polícia Militar, que ficaria responsável pelos boletins de
ocorrência; inclui as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública, atribuindolhes competência para investigar infrações criminais, nas cidades com mais de dois milhões
de habitantes.

007/2007

Tramitando

Unifica as polícias Civil e Militar, denominando-as Polícia Estadual; incorpora as polícias
Rodoviária Federal e Ferroviária Federal com a Polícia Federal, concedendo as atribuições
de polícia judiciária da União; possibilita a vinculação de receitas de impostos para ações de
segurança pública.

143/2007

Devolvida ao
autor

Cria a nova Polícia do Estado e do Distrito Federal e Territórios, desconstitucionalizando
a Polícia Civil e a Polícia Militar; desmilitariza o Corpo de Bombeiros Militar, que passa a
denominar-se Corpo de Bombeiros do Estado e do Distrito Federal e territórios; e institui
novas carreiras, cargos e estrutura básica.

430/2009

Tramitando

Unifica as polícias civis e militares; dispõe sobre a desmilitarização dos corpos de
bombeiros; confere novas atribuições às guardas municipais; cria a Polícia e o Corpo de
Bombeiros dos estados, Distrito Federal e territórios; e institui novas carreiras, cargos e
estrutura básica.

432/2009

Tramitando

Reestrutura o modelo de segurança pública a partir da desmilitarização da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar e estabelece carreira única e ciclo completo de atuação
policial.

051/2013

Arquivada

Permite a criação de polícia única, desmilitarizada, com ciclo completo de ação policial na
persecução penal e da ação de bombeiro.

423/2014

Tramitando

Amplia a competência dos órgãos de segurança pública.

431/2014

Tramitando

Dispõe sobre a reforma do sistema de persecução penal, tanto no que tange aos órgãos
policiais como no que se refere aos procedimentos de investigação criminal.

089/2015

Tramitando

Permite que a União defina normas gerais sobre segurança pública, cria o Conselho
Nacional de Polícia, a Ouvidoria de Polícia e estabelece o ciclo completo de ação policial.

127/2015

Tramitando
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131/2015

Tramitando

PEC

Estágio

Funde as funções exercidas pela Polícia Civil e Polícia Militar no âmbito da Polícia Estadual.

060/1990

Arquivada

Determina a realização de plebiscito sobre unificação das polícias.

446/2001

Arquivada

Submete a plebiscito a unificação das polícias civis e militares (Projeto de Decreto
Legislativo).

002/2002

Arquivada

Permite à União e aos estados a criação de polícia única.

102/2011

Arquivada

Unifica as competências das polícias estaduais, incluindo a possibilidade de atuação em
todas as funções policiais (polícia administrativa e judiciária).

181/2003

Tramitando

PEC

Estágio

Dá às guardas municipais poder de polícia ostensiva.

095/1995

Tramitando

Trata as guardas municipais como forças auxiliares de segurança.

247/1995

Tramitando

Concede às guardas municipais a condição de órgão de segurança pública, ampliando sua
competência.

343/1996

Tramitando

Considera as guardas municipais como órgãos de segurança complementar.

392/1996

Tramitando

Cria nos municípios com mais de 200 mil habitantes as polícias civis e militares municipais.

409/1996

Tramitando

Autoriza a criação da Polícia Municipal no Distrito Federal, nas capitais e nas cidades com
mais de 1 milhão de habitantes.

087/1999

Tramitando

Cria a Polícia Civil Municipal de ciclo completo.

124/1999

Tramitando

Transfere às cidades com mais de 2 milhões de habitantes a competência pela segurança
pública.

154/1999

Tramitando

Estabelece que qualquer município pode constituir guarda municipal e que os municípios
com mais de 200 mil habitantes assumam as respectivas polícias civis e militares.

240/2000

Tramitando

Inclui as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública, permitindo que elas
exerçam a função de polícia judiciária e realizem a apuração de infrações penais e ações
de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, concorrentemente com as polícias
civis e militar.

250/2000

Tramitando

Estabelece que a Polícia Municipal seja dever do Estado, destinando 1% da receita
tributária da União aos municípios com mais de 100 mil habitantes para manutenção das
respectivas polícias.

266/2000

Tramitando

Cria polícias civis e polícias militares nos municípios com mais de 500 mil habitantes.

275/2000

Tramitando

Transfere para os municípios com mais de 1 milhão de habitantes a competência para
definir e executar a política de segurança pública, organizar o sistema penitenciário e criar
guardas municipais.

276/2000

Tramitando

Estabelece que nos municípios com mais de 200 mil habitantes a Polícia Civil e a Polícia
Militar poderão estar subordinadas ao prefeito.

280/2000

Tramitando

Dá às guardas municipais poder de polícia e de preservação da ordem pública.

284/2000

Tramitando

Reestrutura a segurança pública; incorpora à Polícia Federal as funções de polícia ostensiva
marítima, aérea, portuária, de fronteiras e de rodovias e ferrovias federais; estabelece que
as ações de segurança pública sejam desenvolvidas nos níveis federal, estadual e municipal;
confere liberdade de organização às polícias estaduais; e dispõe que lei complementar
federal estabeleça as normas gerais do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina das
polícias Federal, estaduais e do Distrito Federal, observadas as garantias e prerrogativas
dos integrantes de carreira policial.

UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS ESTADUAIS

MUNICIPALIZAÇÃO DA SEGURANÇA
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Atribui às guardas municipais competência para, de forma complementar às polícias Civil e
Militar, executar ações de segurança pública.

291/2000

Tramitando

Dá às guardas municipais, nos municípios com mais de 500 mil habitantes, poder de polícia
ostensiva e preservação da ordem pública.

317/2000

Tramitando

Estabelece a competência da Guarda Municipal, na forma definida em lei estadual, para
participar nas ações de segurança pública, policiamento ostensivo e preventivo.

532/2002

Tramitando

Dispõe sobre as competências da Guarda Municipal e criação da Guarda Nacional;
estabelece que os municípios, independente do número de habitantes, possam constituir
Guarda Municipal e que os municípios com mais de 200 mil habitantes assumam as polícias
civis e militares.

534/2002

Tramitando

Transforma a Guarda Municipal de cidades com mais de 2 milhões de habitantes em órgão
da segurança pública.

032/2003

Arquivada

Permite que as guardas municipais possam participar das ações de segurança pública, no
policiamento preventivo e ostensivo.

049/2003

Tramitando

Dá ao município competência para a criação de áreas estratégicas de pacificação social
e ordenamento urbano e para as guardas municipais o exercício de atividades de polícia
ostensiva, nos limites definidos em convênio com os estados.

040/2012

Arquivada

Insere a segurança pública entre as competências comuns da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios.

033/2014

Tramitando

Inclui a Guarda Municipal entre os órgãos de segurança pública.

275/2016

Tramitando

PEC

Estágio

Dispõe sobre a instituição de força federal temporária, criando a Guarda Nacional, com
aproveitamento dos contingentes das polícias militares e corpos de bombeiros militares, a
ser convocada para realização de ações típicas de policiamento ostensivo.

466/1997

Tramitando

Inclui a perícia oficial como órgão de segurança autônomo.

226/2000

Arquivada

Cria a Guarda Nacional Brasileira.

084/2003

Tramitando

Cria a Guarda Nacional como órgão permanente da segurança pública.

022/2005

Arquivada

321/2013

Tramitando

CRIAÇÃO DE NOVOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA

Inclui novos órgãos de segurança pública.

CRIAÇÃO DA POLÍCIA PENAL
PEC

Estágio

Cria as polícias penitenciárias Federal e estaduais.

308/2004

Arquivada

Cria as polícias penais Federal, estaduais e Distrital.

372/2017

Aprovada

CARREIRA POLICIAL
PEC

Estágio

Assegura a ascensão funcional para metade das vagas de cada carreira dos órgãos
responsáveis pela segurança pública.

151/1995

Tramitando

Determina que a Polícia Federal seja estruturada em carreira única.

073/2013

Arquivada

Prevê a competência legislativa concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal
para legislar sobre as polícias militares e os corpos de bombeiros militares e especificar
princípios sobre a carreira nestas corporações.

198/2016

Tramitando

Institui carreira com ingresso único para integrantes dos órgãos de segurança pública.

273/2016

Tramitando

Regula requisitos de ingresso nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares.

319/2017

Tramitando

Dispõe sobre a organização da Polícia Federal.

168/2019

Tramitando
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Institui o piso salarial para os servidores policiais.

041/2008

Tramitando

Estabelece que a remuneração dos policiais militares dos estados não poderá ser inferior
à da Polícia Militar do Distrito Federal, aplicando-se também aos integrantes do Corpo de
Bombeiros Militar e aos inativos.

300/2008

Tramitando

Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros militares e aos
integrantes dos órgãos de segurança pública.

339/2009

Tramitando

Estabelece a paridade remuneratória dos servidores das carreiras operacionais das
polícias civis dos estados e do Distrito Federal com os agentes da Polícia Federal.

340/2009

Tramitando

Estabelece que a Secretaria Nacional de Segurança Pública complemente os salários dos
policiais civis, policiais militares e bombeiros militares.

356/2009

Arquivada

Equipara o soldo do policial militar e bombeiro militar do Estado do Espírito Santo ao da
Polícia Militar do Distrito Federal.

414/2009

Tramitando

Estabelece a paridade remuneratória dos servidores das carreiras das polícias civis dos
estados e os servidores das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal.

425/2009

Tramitando

Institui o piso salarial para os servidores policiais.

446/2009

Tramitando

Fixa parâmetros para a remuneração da carreira policial federal e da carreira de Polícia
Civil do Distrito Federal.

445/2014

Tramitando

PEC

Estágio

Transfere para o quadro permanente do Ministério da Justiça, a serem alocados no
Departamento de Polícia Ferroviária Federal, os policiais ferroviários federais da Rede
Ferroviária Federal (Rffsa) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

156/1995

Tramitando

Extingue as guardas municipais, transferindo os atuais efetivos para as polícias Civil e
Militar.

449/2001

Tramitando

Subordina as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares
exclusivamente ao Poder Executivo estadual.

435/2005

Tramitando

Estabelece jornada de trabalho diferenciada relativamente a serviços prestados a
estabelecimentos prisionais, fixando em seis horas diárias e 36 semanais.

497/2006

Prejudicada

Dá à Polícia Federal autonomia funcional, administrativa e de elaboração de proposta
orçamentária.

412/2009

Tramitando

Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.

024/2012

Tramitando

Permite a criação de brigadas de incêndio pelos municípios que não tenham contingente
do Corpo de Bombeiros.

019/2013

Arquivada

OUTRAS
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COMISSÃO ESPECIAL
DEFENDE NOVO PROJETO
A Câmara dos Deputados criou em 2015 a Comissão
Especial de Estudo sobre a Unificação das Polícias Civis
e Militares. No dia 4 de julho de 2018, o relator dos trabalhos, deputado Vinícius Carvalho (PRB-SP), apresentou
o documento final, propondo que os governos estaduais adotem o chamado ciclo completo de polícia e
tenham a prerrogativa de reunir as duas corporações
em apenas uma.
O relatório é mais assertivo em relação ao ciclo
completo, à carreira única e à desmilitarização policial
do que a própria unificação das corporações. O deputado propõe um novo modelo de polícia nos estados
sem qualquer vinculação com as Forças Armadas. A
Polícia Militar se transformaria em Polícia Estadual, com
ações ostensivas e de apuração de infrações penais.
A Polícia Civil passaria a se chamar Polícia Estadual
Investigativa, com a missão de apurar infrações penais
de alta complexidade.
O relator da comissão especial atribui o baixíssimo
percentual de elucidação de homicídios no Brasil à divisão
do trabalho investigativo. “Não tem como uma polícia
começar um trabalho e a outra terminar. Aí está o índice
de elucidação dos crimes no nosso país: 8% em média”,
argumentou Vinícius Carvalho, durante a apresentação
do relatório final, segundo a Agência Câmara.
As ideias contidas no documento foram transpostas
para uma nova Proposta de Emenda Constitucional que
será analisada pela comissão especial. Mesmo que o
texto seja aprovado pelos parlamentares da comissão,
o relator precisará reunir pelo menos 171 assinaturas
de deputados, número para que uma proposta de alteração do texto constitucional comece a tramitar na
Câmara Federal.
A Proposta de Emenda Constitucional prevê um
novo modelo de polícia nos estados que contemple a
carreira única para oferecer a quaisquer profissionais de
segurança pública a possibilidade de acesso a todos os
cargos, inclusive de comando. O texto elimina exigência
de critérios de idade máxima, sexo ou compleição física
para ingresso; e orienta para que a polícia se organize
com base na hierarquia e disciplina, e com estatuto civil.
A proposta prevê a formação inicial unificada e a criação
da Escola Nacional de Segurança Pública, para unificação

NOVO MODELO
DE POLÍCIA
A Proposta de Emenda Constitucional
apresentada pelo deputado Vinícius Carvalho
(PRB-SP), relator da Comissão Especial de
Estudo sobre a Unificação das Polícias Civis e
Militares, prevê:
Reorganização da competência para legislar
sobre polícia e segurança pública, dando mais
poderes à União;
Criação de fundo constitucional para financiar
a segurança pública;
Vinculação de receita de impostos para
investimentos em segurança pública, sob pena de
intervenção no caso dos estados e municípios;
Criação da Escola Nacional de Segurança
Pública, para unificação da doutrina policial;
Criação do Centro Nacional de Estatísticas;
Criação do Conselho Nacional de Segurança;
Novo modelo de polícia nos estados que
respeite os seguintes princípios mínimos:
carreira única, com possibilidade de acesso a
todos os cargos; impossibilidade de exigência
de critérios de idade máxima, sexo ou
compleição física para ingresso; organização
com base na hierarquia e disciplina, e com
estatuto civil; proibição de sindicalização e de
greve; unidade de doutrina e padronização
de procedimentos em todo o território
nacional; valorização dos princípios de polícia
comunitária, orientada para o fortalecimento
da confiança entre a polícia e a sociedade;
atuação orientada para a pacificação social
e para o uso ordenado e progressivo da
força; controle interno da atividade policial
realizado por ouvidorias e corregedorias
independentes; escolha dos dirigentes máximos
feita pelos governadores considerando lista
tríplice apresentada pela própria corporação;
transparência na gestão e nas informações,
salvo nos casos em que possa prejudicar
investigação em curso; desvinculação total com
as Forças Armadas; formação inicial unificada.

da doutrina policial em todo o país.
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Comissão Especial de Estudo sobre a Unificação das Polícias Civis e Militares
realizou 24 seminários estaduais e visitou nove países de três continentes
para conhecer de perto o modelo de polícia de cada um

O projeto estabelece também que a atuação policial

que possa prejudicar investigação em curso. De acordo

seja pautada pelos princípios de polícia comunitária,

com a proposta, a escolha dos dirigentes máximos passa-

orientada para o fortalecimento da confiança entre a

ria a ser feita pelos governadores considerando lista

corporação e a sociedade; além da pacificação social

tríplice apresentada pela própria corporação.

e do uso ordenado e progressivo da força. A proposta

Antes de apresentar o relatório final, a Comissão

prevê ainda mecanismos de acompanhamento e controle

Especial de Estudo sobre a unificação das Polícias Civis

interno e externo da atividade policial, realizados por

e Militares realizou 24 seminários estaduais e visitou

ouvidorias e corregedorias independentes. Um Conselho

nove países de três continentes para conhecer de perto

Nacional de Segurança Cidadã teria, entre outras compe-

o modelo de polícia de cada um: Chile e Colômbia, na

tências, o controle da atividade policial e a edição de

América do Sul; Canadá e Estados Unidos, na América

regulamentos para padronização de procedimentos

do Norte; Alemanha, Áustria, França e Itália, na Europa;

operacionais das polícias em todo o território nacional.

e Japão, na Ásia.

A criação de um Centro Nacional de Estatísticas para

Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma polícia

concentração de dados sobre segurança pública também

única. “Temos um sistema em que todos começam como

está prevista na Proposta de Emenda Constitucional. O

policiais de rua que podem subir na organização e se

novo modelo de polícia defendido orienta para a transpa-

tornar um detetive, um supervisor, um oficial de comando,

rência na gestão e nas informações, salvo nos casos em

um comissário. Mas todos começam como policiais
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trabalhando nas ruas, e quase nunca se vê alguém que
comanda um departamento de polícia que não tenha
subido por essa hierarquia”, afirmou o ex-chefe da polícia

DISTRITOS-MODELO
COMO LABORATÓRIO
PARA UNIFICAÇÃO

de Nova York, William Bratton, em entrevista, em 2010.

Agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará

“No meu caso, por exemplo, em 1970 eu comecei

experimentaram uma tentativa de integração a partir de

como guarda, virei sargento, tenente, superintendente,

1998, com a criação dos Distritos-Modelo, projeto que

comissário de polícia de Boston, depois comissário de

previa o desenvolvimento das atividades policiais de

Nova York e, mais recentemente, chefe de polícia de Los

forma articulada entre as duas corporações. O Distrito-

Angeles. No Brasil, isso não ocorre, e isso é problemático

Modelo compreendia a integração das atividades policiais

para ter um sistema de justiça criminal que funcione”,

de uma Companhia da Polícia Militar, das delegacias

completou William Bratton, que prestou consultoria ao

de polícia e do Grupamento de Incêndio do Corpo de

Governo do Ceará, de 2000 a 2002.

Bombeiros Militar, numa mesma área geográfica e entre

“Tivemos algum sucesso reduzindo índices de crimi-

as áreas dos outros Distritos-Modelo.

nalidade, e pude conhecer o seu sistema de justiça

Os Distritos-Modelo surgiram da proposta formu-

criminal. Ele tem problemas em termos de falta de coor-

lada pela consultoria externa da empresa First Security

denação e colaboração entre os vários componentes. Às

Consulting, dirigida por William Bratton, ex-chefe da

vezes, devido à estrutura organizacional; às vezes, porque

polícia de Nova York, contratada pelo governo do Ceará

há diferenças entre as organizações, e nem sempre

na segunda gestão de Tasso Jereissati (1995-1998).

há vontade de colaborar e se coordenar umas com as

A política estadual de segurança buscava integrar as

outras”, diagnosticou William Bratton.

ações policiais, “apesar das diferenças de atribuições

Na avaliação do comissário de polícia aposentado, a

e interesses, das disputas e rusgas existentes entre as

estruturação do sistema de segurança e justiça dificulta

duas polícias”, como observam Glaucíria Mota Brasil e

a realização de um trabalho coordenado e colaborativo.

Domingos Abreu em artigo publicado em 2002 – “Uma

“Até mesmo se pegarmos apenas a Polícia Militar, por

experiência de integração das polícias Civil e Militar: os

exemplo, os praças formam um grupo separado dos

Distritos-Modelo em Fortaleza”.4

oficiais, são classes bastante separadas. É potencialmente

Ela, assistente social, pesquisadora e coordenadora do

problemático porque você tem diferentes classes no

Laboratório de Direitos Humanos, Cidadania e Ética, da

serviço. E a Polícia Civil, os seus delegados, são outra

Universidade Estadual do Ceará (Labvida), e ele, sociólogo,

classe, são advogados, que não trabalharam no patru-

pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência (LEV),

lhamento ostensivo antes de virar policiais civis. E há os

da Universidade Federal do Ceará, apresentam aspectos

promotores, que são completamente separados disso”.

observados durante a realização de uma pesquisa de

O consultor na área de segurança considera também

campo na área de um Distrito-Modelo de Fortaleza. A

as diferenças de nível social e de formação entre os

perspectiva de estudo e análise não foi a instituição, a

agentes. “Alguns policiais civis têm diploma de Direito

Polícia Civil ou a Polícia Militar, mas o profissional, o agente

e, para ser um praça da Polícia Militar, você precisa de

de segurança, seja o policial civil, seja o policial militar.

um diploma de Ensino Médio. Além disso, os oficiais e os

Com a instalação dos Distritos-Modelo, houve uma

chefes de polícia vêm, muitas vezes, de uma outra classe

mudança na sistemática de trabalho dos aparelhos policiais,

social. Há muitas diferenças de educação, de classe,

tendo como principal exigência a integração das atividades

profissionais. Nos Estados Unidos, detetives, praças,

da Polícia Civil e da Polícia Militar para estreitar a colabora-

policiais e comandantes são parte da mesma organização.

ção e o apoio entre as duas instituições no enfrentamento

Essas são questões que precisam ser reconhecidas em

à criminalidade. Os pesquisadores foram a campo querendo

uma tentativa de melhorar a coordenação, o comparti-

saber como essa novidade alterava o trabalho policial e se

lhamento de informação e inteligência. Começamos a

conseguia prevenir e reduzir as ações delituosas.

fazer isso com algum sucesso em Fortaleza, mas, então,

Em função dos altos índices de homicídios e roubos, o

o contrato acabou e me tornei chefe de polícia em Los

primeiro Distrito-Modelo foi implantado em 1998 na extensa

Angeles”, conclui.

área de jurisdição da 4ª Companhia do 6º Batalhão da
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Polícia Militar, que compreendia 13 bairros de Fortaleza,
incluindo o Bom Jardim e o Conjunto Ceará. Seis meses
depois, houve uma diminuição de 34,5% no número de
ocorrências policiais nessa área, conforme os dados estatísticos aos quais os pesquisadores tiveram acesso.
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DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

POLICIAIS MILITARES
“EMPRESTADOS”
ÀS DELEGACIAS
O artigo “Uma experiência de integração das polícias
Civil e Militar: os Distritos-Modelo em Fortaleza” aponta

Eles apontam que o núcleo central do Distrito-Modelo

que a tentativa de integração das polícias com a criação

era a reformulação da sistemática do trabalho policial por

dos Distritos-Modelo também trouxe um “efeito cola-

meio da unificação das ações desenvolvidas pela Polícia

teral”: a presença de policiais militares no espaço, por

Militar e pela Polícia Civil. Eles também consideram que a

excelência, dos policiais civis, a delegacia de polícia. “Na

ficha de coleta de dados, denominada Relatório de Crime,

prática, a integração operacionalizada com a instalação

foi o instrumental inovador e unificador na metodologia de

dos DMs acabou por misturar policiais civis e militares

trabalho das duas polícias. A ficha passou a ser usada pelos

num mesmo espaço de trabalho”.

policiais militares e civis para o preenchimento de informa-

Como a implantação dos Distritos-Modelo exigiu um

ções acerca da cronologia e autoria dos crimes praticados

efetivo maior e como o déficit5 de policiais civis já era

na cidade. Na sequência, as informações eram registradas

muito grande, as delegacias de polícia foram “ocupadas”

numa central de dados estatísticos das companhias da

por policiais militares, que representavam um contingente

Polícia Militar e das delegacias-pólo dos Distritos-Modelo.

bem mais numeroso. “Desta maneira, a PC acabou sendo

“A política de ‘integração’ das duas polícias foi uma

‘forçada’ a aceitar que PMs ‘assumissem’ o lugar de PCs

maneira original encontrada pelo governo cearense

nas atividades policiais das delegacias distritais”, obser-

para fazer frente à ideia defendida por estudiosos,

vam os autores do artigo, a professora da Universidade

defensores dos direitos humanos e especialistas em

Estadual do Ceará, Glaucíria Mota Brasil, e o professor

segurança pública: a unificação das polícias estaduais

da Universidade Federal do Ceará, Domingos Abreu.

– conceito impossibilitado hoje pela Constituição de 88

Eles analisam que, caso houvesse uma polícia única, o

que manteve engessada, em seu art. 144, a estrutura dos

efetivo poderia ser aproveitado de forma “mais racional”.

aparelhos policiais definida pela ditadura militar. Frente

No entanto, em função das delimitações feitas pelo artigo

a essa impossibilidade real, a integração apareceu como

144 da Constituição Federal para corporações distintas,

a alternativa de racionalização e unificação dos trabalhos

as funções de cada uma são inconfundíveis. Em razão

policiais”, avaliam os pesquisadores.

do déficit considerável de policiais civis, o governo esta-

Um dos aspectos aparentemente positivos dessa

dual adotou um expediente “inusitado” como solução: o

tentativa de integração foi uma regularidade de encon-

“empréstimo” de policiais militares para as atividades

tros envolvendo os comandos das três corporações:

desenvolvidas nas delegacias.

bombeiros militares, delegados e oficiais militares.

“Dessa forma, PMs foram cedidos para trabalhar sob

Segundo os pesquisadores, essas reuniões eram norte-

as ordens dos delegados de polícia, realizando as mais

adas pela discussão sobre as estatísticas criminais das

diversas tarefas nas delegacias (atendimento na recep-

respectivas áreas no planejamento e operacionalização

ção, registro de boletins de ocorrência, permanência

de estratégias de enfrentamento da criminalidade.

e custódia de presos nos xadrezes, plantão nos finais
de semana, entrega de documentos da delegacia e até

“O sistema de justiça criminal tem
problemas em termos de falta de
coordenação e colaboração entre os
vários componentes. Às vezes, devido à
estrutura organizacional; às vezes, porque
há diferenças entre as organizações, e
nem sempre há vontade de colaborar e se
coordenar umas com as outras”.
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participação nas investigações policiais – atividades
negadas por alguns e confirmada por outros) com o
caráter inequívoco de suprir a carência de pessoal civil”,
observam os pesquisadores.
Quem apoiava a medida argumentava que ela promovia maior agilidade a muitas atividades desenvolvidas
no cotidiano da delegacia de polícia e também reduzia
a sobrecarga de trabalho do reduzido efetivo de policiais civis, permitindo que eles fossem liberados para o

/

GALBA NOGUEIRA

Viatura da Força Tática da Polícia Militar do Ceará: antigos
Distritos-Modelo eram criticados pelo uso de policiais militares no
trabalho de competência de policiais civis

trabalho essencial de investigação criminal. A inclusão

Se os policiais entrevistados apontavam o compartilha-

de policiais militares nos serviços de polícia judiciária

mento de espaço físico e até de atribuições entre agentes

representava, para os defensores da ideia, uma medida

civis e militares como uma experiência exitosa para os

de cooperação de uma corporação ao trabalho da outra.

Distritos-Modelo, também não faltavam questionamentos

“Ora, esta ‘cooperação’ é por demais interessante,

ao expediente adotado pelo governo estadual. As críticas,

sociologicamente falando, haja vista a história das duas

no entanto, partiam, sobretudo, das instituições represen-

corporações (que nunca foi de muita proximidade e

tativas dos profissionais da área de segurança pública,

mesmo marcada por disputas e rusgas). Poderíamos

principalmente os sindicatos dos policiais civis.

imaginar que ambas as partes estariam insatisfei-

A medida era vista como uso indevido de policiais

tas com esta situação de ambiguidade de funções

militares para fazer o trabalho de policiais civis, deixando

policiais. No entanto, este é um dos pontos da dinâ-

de proceder ao expediente legítimo e legal de realização

mica que mais se mostra e que ambas as partes têm

de concurso para contratação de mais profissionais. “Os

tendência a apresentar como um dos ‘sucessos’ do

sindicatos denunciam o governo dizendo que existe uma

DM, indicando mesmo a parceria (‘integração’, como

necessidade de concurso público para PCs e que esta

é sempre lembrada por delegados da polícia Civil e

política de PMs ‘paisanos’ prestando serviços nos DMs

oficiais da PM) e, noutros momentos, até como uma

é escamoteada pela dinâmica da ‘integração’; que a

espécie de prelúdio (distante) para a unificação futura

sociedade estaria sendo enganada pelo governo e que

das polícias”, avaliam os autores do artigo.

esta situação é ilegal etc.”, observam os pesquisadores.

237

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

Em algumas delegacias, as equipes que trabalhavam

consideram o perfil da formação militar e a possibilidade

com os delegados eram quase que integralmente compos-

de um rendimento maior do trabalho policial como fatores

tas por policiais militares, a exemplo da Delegacia de

que explicariam a aquiescência dos delegados. “É certo

Roubos e Furtos. De modo geral, como indicam os pesqui-

que os delegados de polícia gostam de trabalhar com os

sadores, a presença de policiais militares parecia ser

PMs, não só porque estes são efetivamente obedientes,

bem aceita nas delegacias que compunham os Distritos-

disciplinados, faltam pouco ao trabalho, mas porque

Modelo, tanto pelos delegados quanto por outros poli-

esses PMs nas delegacias permitem que os delegados

ciais civis e, principalmente, pelos próprios policiais

melhorem o desempenho da delegacia sob seu comando”.

militares destacados para cumprir funções próprias de
outra corporação.

No modelo de integração apresentado pelos DistritosModelo, a presença do policial militar no ambiente da

“Outro elemento que não pode ser esquecido é que

delegacia e desempenhando funções do policial civil não

os quadros superiores da PM e da PC estão aceitando

era um problema a ser administrado pelo delegado, mas

o que foi imposto pelo comando da SSPDC e, de certa

acabava sendo um aliado dele. “Mesmo que ele seja uma

maneira, ‘pagando para ver’ no que vai dar esta experi-

figura que ‘questione’ – no plano teórico – os lugares

ência de colocar PMs sob a hierarquia e a disciplina dos

estabelecidos pela legislação à Polícia Civil e Militar, a

comandos civis (os delegados de polícia civil). Não só,

presença de PMs na delegacia – no plano prático – permite

eles estão observando como se comportam os PMs em

a realização de tarefas que não seriam possíveis com o

contato com os policiais civis e vice-versa (civis que os

reduzido efetivo da PC nas delegacias policiais do qual

militares à moda antiga classificam de forma desclassi-

dispõe o delegado”.

ficante como ‘frouxura’)”, atentavam os pesquisadores.

UNIFICAÇÃO: DIVERGÊNCIAS
ENTRE BASE E COMANDO

Entre os oficiais da Polícia Militar, os pesquisadores
encontraram também uma adesão à experiência de
integração com a Polícia Civil, “apesar das resistências,
veladas ou não, dos oficiais que se sentem perdendo

Os autores do artigo “Uma experiência de integra-

poder de mando e controle dos subordinados” naquele

ção das polícias Civil e Militar: os Distritos-Modelo em

novo cenário de relações. A disciplina e o respeito à

Fortaleza” avaliam que existia interesse dos agentes

hierarquia no âmbito da corporação militar também

em uma eventual unificação, mesmo nos moldes da

eram apontados pelos oficiais como um diferencial que

integração ali proposta. “Suspeita-se de que ambas as

se sobrepunha a eventuais dificuldades de aceitação

partes têm interesses imediatos nessa ‘integração’ – na

desse novo modelo, seja pelos próprios policiais militares,

realidade, na prestação de serviço dos PMs nas dele-

seja pelos policiais civis.

gacias distritais – e por isso não se opõem ao que está

“De forma geral, os oficiais militares acreditam cultu-

proposto e tampouco fazem alarde negativo da situação

ralmente que um ‘bom serviço de polícia’ (qualquer que

como suas entidades representativas”.

seja ele), passa antes de tudo pela disciplina (de prefe-

Na avaliação dos pesquisadores, se os agentes de

rência militar) e pela obediência à hierarquia verticali-

segurança não encontrassem nenhum interesse imediato,

zada (à qual eles sabem que os servidores civis não se

as insubordinações seriam mais visíveis. “Ora, não é o

submetem). Se esse serviço pode ser prestado dentro

que se presencia no cotidiano das delegacias, conside-

da PC, por que não realizá-lo? É certo que alguns oficiais

rando, acima de tudo, os elementos de interesse que

olham para este tipo de parceria integradora, realizada

podem ser identificados nas respostas dadas por PMs

dentro das delegacias, como uma experiência capaz de

e PCs, quando indagados sobre a integração de suas

orientá-los quanto ao futuro da corporação militar, numa

atividades num mesmo espaço de ação e acrescidas a

unificação futura das forças policiais. Outros veem como

outras explicações que venham subsidiar a compreensão

um apanágio capaz de evitar a unificação das polícias”,

desta ‘dinâmica de sucesso’ do DM”.

analisam os pesquisadores.

Ao analisarem a aceitação da presença de poli-

Uma das conclusões a que chegaram Glaucíria Mota

ciais militares no espaço “reservado” aos policiais

Brasil e Domingos Abreu é que as bases da Polícia Militar

civis, Glaucíria Mota Brasil e Domingos Abreu também

e da Polícia Civil eram mais propensas à unificação.

238

/

“De forma geral, os oficiais militares
acreditam culturalmente que um
‘bom serviço de polícia’ (qualquer que
seja ele), passa antes de tudo pela
disciplina (de preferência militar) e pela
obediência à hierarquia verticalizada (à
qual eles sabem que os servidores civis
não se submetem). Se esse serviço
pode ser prestado dentro da PC, por
que não realizá-lo?”

Mesmo que a proposta de unificação das polícias
esteja historicamente atrelada a uma desmilitarização da
polícia, os pesquisadores analisavam que a experiência
do Distrito-Modelo oferecia mais vantagens à Polícia
Militar caso a mudança se concretizasse. “A nosso ver,
uma das vantagens da PM é, sem dúvida, a possibilidade
de que seus quadros estão tendo de aprender o ofício
da PC nos laboratórios cotidianos das delegacias de
polícia, o que facilitaria uma futura unificação das duas
polícias, considerando, sobretudo, o fato de as propostas
de unificação terem mais um caráter civil do que militar
na gramática do Estado democrático de Direito”.

“Com fundamento nos depoimentos de policiais milita-

Na conclusão do artigo, os pesquisadores reforçam

res e civis coletados durante a realização da pesquisa

a necessidade de alteração do modelo das polícias esta-

(através de entrevistas, oficinas e conversas infor-

duais, independentemente das avaliações positivas ou

mais) que fundamenta a discussão do presente artigo,

negativas acerca da experiência de tentativa de integra-

podemos assegurar, sem medo de errar, que tanto a base

ção proporcionada com os Distritos-Modelo. “No caso

da Polícia Civil como a da Polícia Militar não se sentem

da experiência positiva da integração, esta fortalece a

incomodadas com a unificação, e que a experiência da

tese da unificação pelo simples fato de comprovar que é

integração desses policiais no dia a dia das delegacias

possível integrar ações policiais a partir de um comando

policiais é a prova incontestável dessa asserção”.

unificado, ou seja, a unificação da base funciona sem

Já o posicionamento dos comandos das polícias era

traumas quando o comando não está fracionado e não

no sentido de defender apenas uma maior integração

é divergente”, concluem, sem deixar de observar que,

entre as corporações, tal como estava sendo apresen-

no Ceará, as divergências eram contidas pelo comando

tada com os Distritos-Modelo. “No decorrer de nossa

único da então Secretaria da Segurança Política e Defesa

pesquisa, pudemos observar que sempre que se discutia

da Cidadania.

a integração das atividades das polícias estaduais, o
interlocutor militar ou civil, não raro, reportava-se de
maneira enfática a favor da integração e não da unifica-

E ASSIM SE PASSARAM MAIS
DE 20 ANOS: O QUE MUDOU?

ção, fazendo questão de distinguir integração de unifi-

A criação dos Distritos-Modelo no Ceará, como base

cação. Aqui se constata que não há uma defesa aberta

operacional de integração das polícias estaduais, foi

da PC, salvo algumas manifestações individuais, ou da

uma das quatro ações de impacto promovidas durante

PM pela unificação”.

o segundo mandato do governador Tasso Jereissati em

Segundo os pesquisadores, os Distritos-Modelo

reação ao famigerado “Caso França”. As denúncias sobre

funcionaram como um laboratório, oferecendo respos-

a existência de uma quadrilha formada por policiais,

tas a questões que traria uma unificação das polí-

traficantes e pistoleiros provocaram uma crise na área

cias para valer. “E neste caso, pode-se até dizer que

da segurança pública local e forçaram o governo a dar

a PM entraria com certa vantagem, uma vez que o

respostas à sociedade.

seu espaço de ação parece mais amplo ao se inteirar

“A enxurrada de denúncias feitas pelo policial civil

das atividades da polícia judiciária no cotidiano de

João Alves de França, em 1997, contra colegas poli-

sua prática, ou melhor, aprendendo a fazer fazendo.

ciais civis, militares e bombeiros, com detalhamento de

Enfim, podemos até levantar a hipótese de que a

como se operava a rede de corrupção, extorsão, assaltos,

PM, mais do que a PC, está preparando-se para uma

roubos de carros, tráfico de drogas e armas, acabou

possível mudança de rumo no cenário das políticas

por impulsionar uma série de mudanças nas estruturas

de segurança pública e nas suas estruturas de poder

de gestão da segurança pública no Ceará”, resgata a

no país”, avaliavam.

pesquisadora Glaucíria Mota Brasil.
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Na época, o vice-governador Moroni Torgan coordenava o Sistema Integrado de Defesa Social (Sindes),
cuja proposta era integrar as polícias. Com o escândalo,
tanto o político quanto a estrutura comandada por ele
perderam prestígio. Moroni havia sido secretário da
Segurança no primeiro governo Tasso (1987-1990) e
responsável pela indicação do colega de corporação,
delegado da Polícia Federal, Edgar Fuques, para o cargo
no segundo governo Tasso (1995-1998).
A implantação dos Distritos-Modelo surge, em 1997,
também na perspectiva de integrar os órgãos de segurança, uma resposta clara de que o Sistema Integrado de
Defesa Social não estava obtendo êxito nesse propósito.
Mas além da criação dos Distritos-Modelo, na perspectiva
de integração das forças policiais, o governo adotou
outras três medidas que passavam uma mensagem de
moralização e modernização das estruturas do sistema
de segurança.
O comando da segurança pública foi unificado, a partir
da reestruturação da Secretaria da Segurança Pública,
inclusive com novo nome: Secretaria da Segurança
Pública e Defesa da Cidadania. O governo também pôs
fim às corregedorias internas das polícias para criar uma
corregedoria única e externa, denominada Corregedoria
Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social,
com a finalidade de garantir distanciamento das instituições e, portanto, mais isenção. E ainda houve a criação
do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops),
cujo objetivo era dar suporte técnico-operacional aos
agentes civis e militares e modernizar o sistema de informação e comunicação na área.
“De certa maneira, pode-se dizer que essas ações
governamentais foram o ponto de partida para a proposição de uma política pública que se elaborou a partir de

Policiais militares do Ceará ocupam ônibus durante
onda de ataques de facções criminosas em Fortaleza
em janeiro de 2019

três eixos de ação/intervenção na estrutura de poder-saber da segurança pública estadual: moralização, integra-

de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, ampliando

ção e modernização dos órgãos estaduais de segurança

o espectro de atuação, em 2011; e o Centro Integrado de

pública”, resume Glaucíria Mota Brasil, analisando a

Operações de Segurança virou coordenadoria, em 2008,

situação mais de 20 anos depois. Mesmo com a troca

e se expandiu de Fortaleza para municípios da região

de governos e comandos na segurança pública e as

metropolitana da capital e de parte do interior cearense.

mudanças que cada um promoveu na área, ela avalia
que o cerne das ações foi preservado.

Na avaliação da pesquisadora, a ideia de base operacional de integração das polícias estaduais trazida pelos

A Secretaria da Segurança Pública foi mais uma vez

Distritos-Modelo foi esquecida durante certo tempo, após

renomeada, para Secretaria da Segurança Pública e

o fim do terceiro governo de Tasso Jereissati (1999-

Defesa Social, em 2003; a Corregedoria-Geral passou a

2002), mas acabou influenciando, de algum modo, o

se chamar Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos

surgimento de outras estruturas, a exemplo das atuais
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Unidades Integradas de Segurança, criadas pelo governo
Camilo Santana desde o primeiro mandato. “Por outro
lado, não é difícil identificar que a racionalidade operacional daquele modelo que tinha a integração como palavra
de ordem foi norteadora de toda uma política de reformas
e mudanças operadas na área da segurança pública sob
a orientação de ações de curto, médio e longo prazo”.
Segundo Glaucíria Mota Brasil, os efeitos das mudanças implementadas por Tasso Jereissati não ficaram
restritos ao período em que ele governou o Ceará. “O
mérito dessa ‘invenção política’ foi, sem dúvidas, lançar
a base de uma política pública de integração dos órgãos
estaduais de segurança pública, que reverbera ainda hoje
porque continua sendo a base sobre a qual os governos
posteriores elaboraram e racionalizaram suas ações na
área da segurança pública, e que muitos ainda o farão”.
Admitir o caráter inovador das mudanças não exclui
eventuais críticas, como repara a pesquisadora. “Com
essas reflexões, não estamos afirmando que em todo
esse processo de gestão do governo Tasso Jereissati
não existiram erros, equívocos e enganos políticos
muitos. Mas, com certeza, estamos afirmando que
todo esse processo, iniciado há mais de 20 anos, é o
pai fundador de uma política pública para a área da
segurança, em que a ideia central era a integração
entre os dispositivos de segurança que ainda hoje
reverbera, tanto para o bem como para o mal, nos
programas e pactos governamentais implementados
na área da segurança pública”.
Na tentativa de se desvencilhar da política de segurança implementada pelos governos Tasso, os sucessores
desperdiçaram oportunidades de avançar nos próprios
programas, projetos e ações. “Os governos que vieram
depois parecem ignorar tanto os erros como os acertos
desse passado recente, das lições daquele processo,
muitas vezes identificado como mudanças conservadoras, sem espaço para o diálogo com a sociedade civil
pelo medo que governos e gestores tinham e continuam
tendo da participação crítica da sociedade”.
Segundo a pesquisadora, “mais do que nunca”, o
processo que começou duas décadas atrás ainda tem
muito a ensinar aos atuais gestores, pelas experiências
positivas ou negativas e pela necessária comparação
entre os diferentes contextos, o presente e o passado
recente. “Afinal, as gestões não se iniciam numa távola
rasa da política governamental”, observa.
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As próprias mudanças na atuação dos sistemas crimi-

Ao se ater especificamente às polícias estaduais, a

nosos exigem uma reorganização das forças de segu-

pesquisadora avalia que o trabalho efetivamente articu-

rança que não tem como prescindir de uma articulação

lado entre os agentes civis e militares depende necessa-

interinstitucional. “No caso da integração das ações

riamente da racionalidade operacional dos comandos.

dos dispositivos de segurança pública, podemos dizer

“As relações de confiança que são ou podem ser esta-

que esta tem sido uma política da qual nenhum novo

belecidas entre os gestores e profissionais de diferentes

governo poderá abrir mão, como se tem observado nos

órgãos podem e devem definir o grau de articulação na

governos que se sucederam nas duas últimas décadas,

integração entre os serviços realizados por esses órgãos.

ao considerarmos suas intervenções frente às novas

Sem esquecer que integrar atividades de trabalho é

reconfigurações do crime no estado e no Brasil”.

partilhar conhecimento/saber com o outro ou outros.

Glaucíria Mota Brasil avalia, no entanto, que uma
atuação efetivamente integrada das forças policiais
depende da superação de problemas que marcam o
histórico de relações entre as instituições. “A cultura
institucional de rusgas, disputas e conflitos entre Polícia
Civil e Militar, que sempre existiu, pode vulnerabilizar todo
um processo de integração”. Apesar disso, ela ressalta
que as escolhas e orientações de quem esteja no cargo
de governador, à frente da Secretaria da Segurança
Pública e nos comandos policiais podem fazer a diferença.
“Hoje, é inegável que o trabalho integrado entre os
dispositivos de segurança, em todos os níveis, tanto pode
favorecer como fortalecer a resolução de ocorrências, de
acordo com os interesses em comum e as condições de
possibilidades dessas gestões. E não é incomum que isso
aconteça, mas se torna mais comum quando governantes,
comandos e gestores são os incentivadores e têm interesses no trabalho integrado”, acrescenta a pesquisadora.
Quando há interesse do governo e dos comandos,
a articulação entre os órgãos de segurança acontece, e até se amplia para além da Polícia Civil, da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia
Forense. “Essa integração tem se dado também com
órgãos externos à segurança pública, como nos trabalhos de investigação da Polícia Civil com o Ministério
Público, sistema financeiro, sistema penitenciário e
outros”, observa.
O sucesso de experiências pontuais de trabalho integrado entre os órgãos de segurança e instâncias externas,
notadamente quando envolvem grandes operações, é
um indicativo de que a integração pode fazer parte da
rotina policial, não sendo adotada apenas excepcionalmente. “Mas, por outro lado, não se pode ignorar que,
na área da segurança, encontramos tanto avanços como
recuos quando se fala da integração dos serviços entre
diferentes órgãos, tanto na área interna como externa
à segurança, e, por diferentes motivos e interesses”.
242

Portanto, é uma atividade de risco, mas é, sobretudo,
uma atividade de inteligência”, conclui.

NOTAS
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece no artigo
105 que, ao fim da legislatura, todas as proposições que ainda se
encontrem em tramitação devem ser arquivadas. A exceção é para
as matérias com pareceres favoráveis de todas as comissões; que
foram aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; que
tenham tramitado pelo Senado ou sejam dele originárias; de iniciativa
popular; ou de iniciativa de outro poder ou do procurador-geral
da República.
A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do
autor, dentro dos primeiros 180 dias da primeira sessão legislativa
ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o
estágio em que se encontrava.

1

O Regimento Interno do Senado estabelece no artigo 332 que,
ao fim da legislatura, todas as proposições em tramitação serão
arquivadas. As exceções ficam para as matérias originárias da
Câmara dos Deputados ou por ela revisadas; as iniciativas de autoria
de senadores que permaneçam no exercício de mandato ou que
tenham sido reeleitos; as propostas apresentadas por senadores
no último ano de mandato; as matérias com parecer favorável das
comissões; as iniciativas de competência exclusiva do Congresso
Nacional, de acordo com o artigo 49 da Constituição Federal; as
propostas de competência privativa do Senado, também conforme
prevê a Carta Magna, no artigo 52; e os pedidos de sustação de
processo contra senador em andamento no Supremo Tribunal Federal,
segundo o que consta no artigo 53 do texto constitucional e na
Emenda Constitucional nº 35/2001.
Em qualquer das hipóteses, o arquivamento será automático se
a proposição estiver em tramitação há duas legislaturas, salvo se
requerida a continuidade da tramitação por um terço dos senadores,
até 60 dias após o início da primeira sessão legislativa da legislatura
seguinte ao arquivamento, e aprovado o desarquivamento pelo
plenário do Senado. Se a proposição for desarquivada, mas a
tramitação não for concluída nessa legislatura, o arquivamento
definitivo ocorrerá ao fim do período.
2

Em 2016, o suplente de deputado federal Mauro Benevides assumiu
provisoriamente o mandato em razão de licenças do deputado Aníbal
Gomes. Naquele mesmo ano, ele chegou a propor, em conjunto com
o deputado Alberto Fraga (DEM-DF) um projeto de lei alterando
o Estatuto do Desarmamento para autorizar porte de arma para
auditores fiscais federais agropecuários (PL 6070/2016).

3

O artigo “Uma experiência de integração das polícias civil e
militar: os Distritos-Modelo em Fortaleza” foi publicado em 2002
por Glaucíria Mota Brasil e Domingos Abreu. Ela é doutora em

4
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Políticas Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
e professora da Universidade Estadual do Ceará, onde coordena o
Laboratório de Estudos da Vida. Ele é doutor em Sociologia pela
Universidade Federal do Ceará, onde também leciona e atua como
pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência.
No artigo “Uma experiência de integração das Polícias Civil e Militar:
os Distritos-Modelo em Fortaleza”, Glaucíria Mota Brasil e Domingos
Abreu resgatam que no início dos anos de 1980, o número de policiais
civis do Ceará era de cerca de 3.500 agentes, enquanto em 2002 esse
número havia sido reduzido para 2.370 agentes, o que representava
um policial para cada 3.130 habitantes. Uma diferença expressiva em
relação à quantidade de policiais militares: 12.215 agentes, ou seja, um
policial para cada 607 habitantes.
Com uma população estimada em 7.430.661 habitantes, o Ceará
possuía em 2002 o segundo menor efetivo policial per capita
do Brasil, de acordo com o Ministério da Justiça. Mas a situação
parecia ainda pior, de acordo com as informações colhidas pelos
pesquisadores em instituições locais, segundo as quais o efetivo o
efetivo da Polícia Civil era de cerca de 1.700 agentes e o efetivo da
Polícia Militar estava em torno de 11 mil agentes.

5
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RECOMENDAÇÕES
O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios

3.1. Estabelecer uma conexão digital entre os integran-

na Adolescência defende que todos os óbitos violentos

tes do comitê para compartilhamento de informações

e todos os crimes contra a vida sejam esclarecidos. Por

e bancos de dados visando ao mais refinado acompa-

respeito à memória das vítimas e ao sofrimento dos

nhamento e à identificação de potenciais problemas no

familiares, e também por justiça.

processo da produção de informação acurada e com

A elucidação da causa da morte, se violenta ou

qualidade, conforme recomenda o Atlas da Violência.

natural, se homicídio, suicídio ou acidente, é condição
básica para determinar ou não uma série de procedimen-

4. Autonomia e fortalecimento da atividade pericial

tos policiais e judiciais. Sem o esclarecimento, torna-se

4.1. Fortalecer a autonomia administrativa e técni-

muito mais difícil investigar e responsabilizar o eventual

co-científica dos serviços de perícia criminal e

agressor.

medicina legal, como recomenda a Organização das

Não é justo deixar os familiares para sempre com a

Nações Unidas.

dúvida sobre o que causou a morte de um ente querido.

4.2. Assegurar os recursos humanos e materiais neces-

Na tentativa de evitar mais essa dor às famílias, o Comitê

sários à atividade pericial de excelência científica.

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

4.3. Estabelecer convênios e parcerias entre o órgão

elenca um conjunto de recomendações ao Governo

de perícia criminal e medicina legal e Secretaria da

do Estado:

Ciência e Tecnologia e instituições de pesquisa das
universidades.

1. Força-tarefa para revisão de dados

4.4. Fortalecer e aperfeiçoar a atividade pericial com a

1.1. Criar uma força-tarefa para revisão de todos os

realização de concurso público para aumentar o quadro

documentos disponíveis no âmbito policial e peri-

de pessoal e com a aquisição de especialidades e tecno-

cial desde 2014, promovendo a atualização dos

logias novas e equipamentos modernos.

dados sobre óbitos violentas (homicídios, suicídios
e acidentes) e mortes a esclarecer/indeterminadas.

5. Fortalecimento do sistema de investigação
5.1. Fortalecer a atividade de investigação policial com a

2. Integração e articulação interinstitucional

realização de concurso público para aumentar o quadro

2.1. Criar um comitê interinstitucional que se reúna

de pessoal da Polícia Civil e com a aquisição de tecno-

mensalmente para analisar a qualidade das informa-

logias e equipamentos modernos que aperfeiçoem o

ções sobre mortes violentas e crimes contra a vida,

trabalho realizado pelos inspetores, escrivães e delega-

no sentido de promover articulação institucional

dos, visando a uma qualidade maior dos inquéritos poli-

e integração entre os profissionais envolvidos nos

ciais e à melhoria dos índices de elucidação dos crimes.

atendimentos das vítimas, nos encaminhamentos nos âmbitos da saúde, da segurança pública

6. Proteção a vítimas e testemunhas

e da justiça e no registro dos dados. Composição:

6.1. Estabelecer um protocolo que garanta uma inves-

Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias

tigação mais aprofundada e eficaz para responsabili-

Médicas - Regional Ceará, Associação Cearense

zação dos agressores.

de Criminalística, Central de Regulação Médica

6.2. Elaborar Procedimento Operacional Padrão

das Urgências, Ministério Público, Perícia Forense,

para investigação de crimes que envolvam crianças

Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar,

e adolescentes.

Secretaria da Saúde do Estado e Secretaria de

6.3. Constituir, emergencialmente, força-tarefa para eluci-

Saúde de Fortaleza.

dação de crimes cujas vítimas sejam crianças ou adoles-

3. Conexão digital

centes, com apresentação de respostas de curto prazo.
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7. Responsabilização dos autores de homicídio

9. Formação e treinamento de profissionais

7.1. Ampliar o Programa Tempo de Justiça para todas

9.1. Fortalecer o currículo da Academia Estadual de

as regiões do Ceará, oferecendo condições para maior

Segurança Pública e promover cursos de formação

qualidade e celeridade em todas as etapas do processo

permanente para policiais militares, policiais civis e

de elucidação dos homicídios e responsabilização dos

peritos, no sentido de qualificar a atuação de cada

autores, desde as primeiras investigações nos locais de

profissional e atualizar conteúdos sobre procedimen-

crime até o julgamento dos casos.

tos na investigação das mortes violentas e dos crimes
contra a vida, desde o devido isolamento dos locais de

8. Aperfeiçoamento dos dados sobre óbitos

crime até a conclusão do inquérito policial e o envio

8.1. Incluir no cômputo dos crimes violentos letais

das informações consolidadas ao Ministério da Saúde.

intencionais os casos de mortes decorrentes de inter-

9.2. Estabelecer parcerias entre Perícia Forense

venção policial e de agressões no sistema penal.

do Ceará, Escola de Saúde Pública do Ceará e

8.2. Criar sistema de incentivo aos municípios e aos profis-

Faculdades de Medicina e de Odontologia, da

sionais envolvidos no esclarecimento de mortes violentas

Universidade Federal do Ceará.

e crimes contra a vida em função do alcance de metas
para redução das subnotificações, redução do número de

10. Transparência das informações criminais

mortes a esclarecer/mortes indeterminadas e qualidade

10.1. Determinar que os dados sobre mortes a esclare-

das informações gerais sobre os óbitos violentos.

cer, com números de casos e distribuição por gênero,

8.3. Instituir sistema gradual de penalidades em função

raça, faixa etária e localização das vítimas, sejam

do distanciamento das recomendações feitas pelo

disponibilizados mensalmente nos canais de comunica-

Protocolo de Bogotá - Conferência sobre Qualidade de

ção do Governo do Ceará para acesso público pela rede

Dados de Homicídio na América Latina e Caribe-2015:

mundial de computadores.

 o tempo decorrido entre o homicídio e a inclusão do

10.2. Assegurar que as equipes de vigilância da área

registro nos dados deve ser de no máximo seis meses;

da saúde, encarregadas pela codificação de óbitos e

 a discrepância entre as informações dos órgãos de

investigação e análise epidemiológica dos casos, tenham

segurança pública e dos órgãos de saúde não deve

acesso às informações substanciais geradas nos servi-

superar o percentual de 20%;

ços policiais e periciais e médico-legais que permita o

 a falta de informação sobre a idade da vítima é admi-

registro mais qualificado possível de cada morte.

tida em até 5% dos casos;
 a falta de informação sobre o sexo da vítima é admitida
em até 1% dos registros.

11. Centralização de informações
11.1. Criar um banco de dados único para centraliza-

Conforme Atlas da Violência:

ção das informações sobre homicídios, reunindo as

8.4. Criar mecanismos de controle para a preservação

informações sobre inquéritos policiais, denúncias

dos locais de crime.

pelo Ministério Público, julgamento das ações penais

8.5. Estabelecer protocolo de procedimentos para a

e prisão dos acusados.

análise e definição da causa básica dos óbitos pelo
médico-legista e contínuo aprimoramento em debate
junto à academia.
8.6. Adotar programas estatísticos que auxiliem o
médico-legista a estabelecer a causa básica do óbito,
baseado nos elementos atestados no laudo cadavérico
e em análises epidemiológicas.

Discussão e elaboração
Aurislane Abreu, Daniele Negreiros, Jamieson Simões, Joaquim
Araújo, Monique Linhares, Raimundo Madeira, Renato Roseno
Roger Sousa, Rui Aguiar e Thiago de Holanda.
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LEGISLAÇÃO

Ceará: nova lei contribui
na investigação de crimes
com armas de fogo
O dispositivo legal exige a marcação de munições e define um limite menor
para a compra de cartuchos, projéteis e outros artefatos explosivos. As medidas
facilitam o rastreamento da distribuição e do uso desse tipo de material e,
portanto, auxiliam na elucidação de eventuais delitos, inclusive, homicídios.

NO RANKING da letalidade por arma de fogo no Brasil,

A Secretaria da Segurança Pública contabiliza 43.542

o Ceará está em disparada, ocupando as primeiras posi-

apreensões de armas de fogo no período de 2013 a 2019,

ções. O Atlas da Violência 2019 revela que 86,5% dos

o que teria feito diminuir o acesso de grupos criminosos

homicídios praticados no estado em 2017 foram com

ao material. Mas exatamente um mês depois da apresen-

esse tipo de armamento. A proporção é praticamente a

tação desses números, a paralisação de policiais militares

mesma do Rio Grande do Norte, vizinho que ocupava o

no estado deu início a uma onda de assassinatos em

primeiro lugar da lista, com 87,5%.

que o uso de arma de fogo chegou a 97% dos casos nos

Em números absolutos, o Ceará registrou em 2017

primeiros sete dias, de 19 a 25 de fevereiro.

impressionantes 4.698 vidas perdidas em decorrência da

Na mira das estatísticas que comprovam a gravidade

violência intencional por arma de fogo, atingindo também

da violência armada no Ceará, o deputado estadual

uma vergonhosa vice-liderança. Apenas a Bahia apre-

Renato Roseno (PSOL) apresentou, em 2018, um projeto

sentou mais casos: 5.427 vítimas de assassinatos a bala.

de lei para criar uma política estadual de controle de

Em relação a 2016, o Ceará teve um crescimento de

armas. A proposta foi arquivada pela Mesa Diretora da

61,6% na letalidade por arma de fogo, inferior apenas ao

Assembleia Legislativa, mas o parlamentar solicitou o

aumento verificado no Acre, de 69,9%. Ao longo dos dez

desarquivamento da matéria no ano seguinte e reapre-

anos anteriores, as agressões fatais com uso de revólver,

sentou o projeto em coautoria com a deputada estadual

pistola e congêneres nos municípios cearenses atingiram

Augusta Brito (PCdoB).

238,8%, índice menor só ao dos territórios acreano e
potiguar, com 652,9% e 340%, respectivamente.

Apesar de vários artigos terem sido retirados ao longo
da tramitação, o projeto foi aprovado pelo Legislativo

Os dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa

no dia 23 de agosto e sancionado pelo governador em

Social do Ceará apontam que, a partir de 2017, houve

exercício, Sarto Nogueira (PDT), presidente da Assembleia

uma redução da violência letal por arma de fogo no

Legislativa. Com a sanção, o Ceará passou a ter uma lei

estado: a proporção das vítimas de homicídio diminuiu

que estabelece normas mais rígidas para a venda de

de 87,5% para 78,7% em 2019. Ao divulgar esses dados

munições, a Lei nº 16.974, de 13 de setembro de 2019,

em janeiro de 2020, o então secretário André Costa

segundo a qual, o material comercializado no estado,

atribuiu o resultado à apreensão de 5.479 armas desse

inclusive aquele adquirido pelas empresas de segurança

tipo nos 12 meses anteriores, embora tenha sido o menor

privada e por categorias autorizadas a portar arma de

número dos últimos três anos.

fogo, deve ser marcado no culote do estojo.
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FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Distribuição de réplicas de placas de rua com o nome de Marielle Franco, em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
na Cinelândia, em 14 de outubro de 2018, dia em que o assassinato da vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes
completou sete meses: munições usadas na dupla execução pertenciam a um lote comprado pela Polícia Federal em
2006, que tinha quase dois milhões de cápsulas, contrariando norma do Ministério da Defesa, que estabelece um lote
padrão de dez mil cartuchos do mesmo tipo na venda para pessoa jurídica
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Sessão solene na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 15 de março de 2018, um dia após o homicídio de Marielle
Franco e Anderson Gomes: cartaz lembra lugar de origem da militante pelos direitos humanos, o Complexo da Maré
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PONTOS POSITIVOS

culote do estojo possui as inscrições de identificação,

Fortalecer cooperação contra
tráfico de armas

como fábrica, lote, tipo de munição e calibre nominal.

De acordo com a Lei nº 16.974, de 13 de setembro

esses elementos é chamado de cartucho. A base ou

A marcação de munição está prevista na Lei Federal nº

de 2019, o controle de armas de fogo inclui peças,

10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre regis-

componentes e munições: “A finalidade desta lei

tro, posse e comercialização de armas de fogo e munição.

é promover, facilitar e fortalecer a cooperação

Mais conhecida como Estatuto do Desarmamento, essa

entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder

lei determina que a autorização de compra desse tipo de

Judiciário, a fim de prevenir, combater e erradi-

material deve ser expedida somente com identificação do

car o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças,

lote e do adquirente no culote dos projéteis.

componentes e munições”.

A nova lei estadual também define um limite menor
para a compra de munições e condições que facilitem

Contribuir para investigação de delitos

o rastreamento da distribuição e do uso de cartuchos,

A nova lei contribui para tornar mais eficiente o

projéteis e outros artefatos explosivos: “Os editais e

controle de munições e a investigação de crimes com

contratos administrativos para a aquisição de munições

uso de arma de fogo. “Se temos um lote de munições

devem se limitar a 2.000 munições por lote, com mesma

muito grande, é mais difícil rastrear a unidade desse

numeração gravada no culote dos estojos, de modo a

lote que tenha sido usada em algum crime. Se diminui

facilitar a rastreabilidade das distribuições e o uso pelos

o tamanho, e com a numeração gravada no culote

órgãos de segurança pública no estado do Ceará”.

dos estojos, melhora a rastreabilidade e, portanto, a

Ao estabelecer uma quantidade reduzida de munições

qualidade da investigação”, observa Renato Roseno.

a ser adquirida, a lei contribui com o trabalho de investigação dos crimes cometidos com armas de fogo. Para

Diminuir desvios de munições

exemplificar a importância da medida, o autor do projeto

Outro aspecto positivo da lei é a possibilidade de

recorre ao episódio trágico que tirou a vida da companheira

redução de desvios de munições para o mercado

de partido, a vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio

do crime. “O mercado ilegal de armas desvia armas

de Janeiro, e do motorista Anderson Gomes, assassinados

e munições e trata de limitar as possibilidades de

em março de 2018. “As balas que mataram Marielle e

investigação pela polícia do tráfico de armas e muni-

Anderson vieram de um lote de munições irrastreável”.

ções”, argumenta o parlamentar.

O lote foi desviado, mas não se sabe por quantos desvios
passou até que as balas fossem utilizadas no crime.
As munições de calibre 9mm usadas na execução da
vereadora e do motorista pertenciam a um lote comprado

CONTROLE DE MUNIÇÕES

pelo Departamento da Polícia Federal em 2006. Análises
adicionais apontaram que essa compra tinha quase dois

28 de dezembro de 2004, do Departamento Logístico

2.000

do Exército, e estabelece um lote padrão de dez mil

nova lei estadual para aquisição desse material,

cartuchos do mesmo tipo na venda para pessoa jurídica.

cinco vezes menor do que exige a norma no

A dificuldade de rastreamento das munições oriundas

plano federal, lote padrão de 10.000 cartuchos

milhões de cápsulas com o mesmo lote, o que, inclusive, contraria a Norma Reguladora da Marcação de
Embalagens e Cartuchos de Munição, do Ministério da
Defesa. A norma foi aprovada pela Portaria nº 16, de

munições por lote é o limite estabelecido pela

de grandes lotes também é apontada pelo Instituto Sou

do mesmo tipo na venda para pessoa jurídica.

da Paz, organização não governamental com sede em
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São Paulo e que tem uma atuação em todo o Brasil em
defesa de políticas de desarmamento. “No plano federal,
já se exige a marcação em lotes de dez mil munições,

ENTREGA DE ARMAS

mas o fato de serem lotes muito grandes, muitas vezes

Dia Estadual do Controle de Armas

fica difícil identificar quem desviou”, observa o advogado

Para enaltecer a mobilização pela redução da

Bruno Langeani, gerente da área de sistemas de justiça

violência por arma de fogo no Ceará, a Lei nº

e segurança da organização.

16.974, que institui a Política Estadual de Controle

Em vídeo disponibilizado na rede mundial de computa-

de Armas de Fogo, também estabeleceu a data

dores, o representante do Instituto Sou da Paz parabeniza

de 15 de março como o Dia Estadual do Controle

a Assembleia Legislativa do Ceará pela criação da lei,

de Armas. Além de constar no Calendário Oficial

inclusive manifestando o interesse de que o exemplo

do Estado, a data deve marcar a campanha de

desperte iniciativas semelhantes em outros estados.

entrega voluntária de armas de fogo.

“Ao reduzir os lotes e obrigar as polícias a comprarem
munições em quantidades menores, (a lei) vai facilitar

Entrega voluntária de armas

bastante no combate ao tráfico ilícito de munições”.

Dados da Polícia Federal, solicitados pelo

O advogado acrescenta que a marcação de munições,

Instituto Sou da Paz, mostram que a quantidade

como prevê a lei estadual, contribui para o esclarecimento

de armas vendidas no comércio legal entre

dos crimes praticados com arma de fogo. “Em geral, as

2004 e 2017 já supera o número de unida-

polícias e as agências públicas se preocupam muito com

des entregues voluntariamente por meio da

a arma de fogo e esquecem a munição, mas arma sem

campanha do desarmamento, criada a partir

munição tem muito menos potencial letal, e é por isso que

da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro

esse projeto é tão importante, porque ele vai melhorar

de 2003, mais conhecida como Estatuto do

a marcação de munições, que muitas vezes é o que fica

Desarmamento. 805.949 armas de fogo foram

no local de crime e facilita bastante a identificação e o

vendidas no Brasil de forma legal, entre 2004 e

esclarecimento de homicídios, por exemplo”.

2017. No mesmo período, a população entregou

O controle de armas e munições é uma responsabi-

voluntariamente 704.319 unidades.

lidade também dos governos estaduais, como chama a
atenção o diretor da Open Society Foundations para a
América Latina e o Caribe, Pedro Abramoway. “É muito

Ao fim do primeiro ano de atividades, o comitê apre-

comum ouvir que o problema das armas é um problema

sentou aos poderes públicos e à sociedade cearense

do governo federal, que precisa enfrentar o contrabando

um conjunto de recomendações1 para a prevenção de

de armas. É um problema do governo federal, sim, porque

mortes violentas intencionais no estado, incluindo

cabe ao governo federal controlar essa política de armas,

também medidas para o controle de armas de fogo

mas é dos governadores também, com políticas que permi-

e munições. “A grande circulação e o fácil acesso a

tam lotes menores de munição, rastreamento de armas

armas de fogo e munições contribuem para que os

e munições, para se ter um controle sobre armas legais

conflitos interpessoais desencadeiem violência letal”,

que podem virar ilegais e acabar matando as pessoas”.

constatou o comitê, após a primeira pesquisa sobre

O projeto de lei cearense foi apresentado após
o deputado Renato Roseno discutir o assunto com

homicídios no grupo de dez a 19 anos de idade no
Ceará, realizada ao longo de 2016.

representantes da Secretaria da Segurança Pública e

O levantamento permitiu identificar que as armas

Defesa Social, do Departamento de Polícia Federal e do

de fogo tinham importância fundamental no incre-

Exército. “Uma sociedade mais segura é feita com armas

mento das mortes de adolescentes. Nos sete municí-

e munições controladas”, sustenta o parlamentar, que

pios pesquisados, o percentual de assassinatos a bala

também é relator do Comitê Cearense pela Prevenção

nesse grupo foi superior a 80%, chegando a 94%

de Homicídios na Adolescência, criado em dezembro

em Fortaleza e em Caucaia e a 100% em Horizonte,

de 2015 pelo Legislativo estadual, por iniciativa dele.

municípios da região metropolitana da capital.
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HOMICÍDIOS POR ARMA DE FOGO

VIOLÊNCIA EM ALTA

52,1

Taxas de homicídios, por 100 mil habitantes,
por arma de fogo, e proporção de homicídios,
em percentual, por arma de fogo

Taxa

Proporção

Acre

46,3

74,4

A taxa do Ceará só não foi menor do que o índice

Alagoas

45,2

84,2

de 54,9, verificado no Rio Grande do Norte.

Amapá

22,2

46,2

Amazonas

24,0

58,2

Bahia

35,4

75,5

homicídios a bala por 100 mil habitantes em 2017.

Ceará

52,1

86,5

Distrito Federal

13,2

65,7

Espírito Santo

30,6

80,7

60,5

Goiás

30,3

70,9

foi de 32,4 assassinatos por 100 mil habitantes

Maranhão

21,2

68,0

com uso de arma de fogo. O crescimento foi infe-

Mato Grosso

20,0

60,7

12,1

49,6

Mato Grosso do Sul
Minas Gerais

14,5

71,3

Pará

40,2

73,5

Paraíba

26,2

78,6

Paraná

16,2

66,4

Pernambuco

47,3

82,6

Piauí

11,7

60,1

Rio de Janeiro

26,4

68,8

Rio Grande do Norte

54,9

87,5

Rio Grande do Sul

22,9

78,1

Rondônia

20,7

67,3

Roraima

17,8

37,5

Santa Catarina

9,3

61,3

São Paulo

5,6

54,4

Sergipe

48,3

84,2

Tocantins

20,5

57,1

Fonte: Atlas da Violência 2019
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Diretoria de Pesquisas.
Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos
e Análises da Dinâmica Demográfica
Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde/CoordenaçãoGeral de Informações e Análises Epidemiológicas - Sistema de Informação
sobre Mortalidade
A proporção se baseia no número de homicídios por arma de fogo
dividido pelo número de homicídios. O número de homicídios na UF de
residência foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X93-X95, ou seja:
óbitos causados por agressão por disparo de arma de fogo; e o número
de homicídios CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36

% de aumento em relação a 2016, quando a taxa

rior apenas ao do Acre (67,3%).

254,7
% de crescimento em relação a 2007, ano
em que a taxa foi de 14,7 homicídios a bala
por 100 mil habitantes. O aumento foi maior
apenas no Acre (538,4%) e no Rio Grande do
Norte (286,9%).

ASSASSINATOS A BALA
Taxas de homicídios por 100 mil habitantes com
uso de arma de fogo no Ceará

2007

14,7

2008

15,8

2009

17,7

2010

24,3

2011

24,2

2012

36,4

2013

41,6

2014

42,9

2015

38,1

2016

32,4

O Atlas da Violência 2019, que traz análises de dados até 2017, é a fonte
de todas as informações contidas nas páginas 250 e 251

2017

52,1
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LETALIDADE MAIOR

4.698

pessoas foram assassinadas com arma de fogo
no Ceará em 2017, número inferior apenas ao
do estado da Bahia, onde as agressões a bala
eliminaram 5.427 vidas. A comparação entre
as unidades federativas, quanto aos números
absolutos, revela um crescimento ainda maior
da letalidade por arma de fogo no Ceará.

86,5

% foi a proporção de homicídios com arma de fogo
no Ceará em 2017, quase o mesmo percentual do
estado vizinho do Rio Grande do Norte, que lidera o
ranking entre as unidades federativas, com 87,5%.

61,6

% foi o aumento da violência letal no Ceará com
uso de arma de fogo em 2017, em comparação
ao ano anterior, 2016, quando foram registrados
2.908 homicídios a bala. O crescimento só não foi
maior do que no Acre, estado onde o percentual
chegou a 69,9%.

283,8

% foi o aumento de homicídios com arma de fogo
no Ceará em 2017 em relação a 2007, quando foram
computados 1.224 casos no estado. Em uma década,
o crescimento de agressões fatais a bala no Ceará
só não superou os aumentos identificados no Acre
(652,9%) e o Rio Grande do Norte (340%).
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VIOLÊNCIA LETAL
Em função das diferenças metodológicas, há divergências entre os dados abaixo, da Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social do Ceará, e os dados do Atlas da Violência, mas, independentemente da fonte, é inquestionável o grande impacto da violência letal intencional provocado pelo uso de armas de fogo

ADOLESCENTES - 10 A 19 ANOS

POPULAÇÃO GERAL

HOMICÍDIOS NO CEARÁ ENTRE 2014 E 2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.460

4.023

3.407

5.132

4.518

2.257

Arma de fogo

3.683
(82,58%)

3.330
(82,77%)

2.754
(80,83%)

4.457
(86,85%)

3.930
(86,99%)

1.778
(78,78%)

Arma branca

473 (10,61%)

426 (10,59%)

419 (12,30%)

392 (7,64%)

337 (7,46%)

289 (12,80%)

Arma de fogo
e arma branca

3 (0,07%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Outros meios

242 (5,43%)

195 (4,85%)

222 (6,52%)

265 (5,16%)

234 (5,18%)

189 (8,37%)

Acidente

3 (0,07%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Não informado

56 (1,26%)

72 (1,79%)

12 (0,35%)

18 (0,35%)

17 (0,38%)

1 (0,04%)

Arma de fogo

903 (90,03%)

740 (90,58%)

590 (90,08%)

890 (90,72%)

765 (92,28%)

313 (88,17%)

Arma branca

58 (5,78%)

48 (5,88%)

35 (5,34%)

58 (5,91%)

36 (4,34%)

18 (5,07%)

Arma de fogo
e arma branca

1 (0,1%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Outros meios

30 (2,99%)

21 (2,57%)

30 (4,58%)

29 (2,96%)

25 (3,02%)

24 (6,76%)

Acidente

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Não informado

11 (1,1%)

8 (0,98%)

0 (0%)

4 (0,41%)

3 (0,36%)

0 (0%)

ERA UMA VEZ UMA POLÍTICA
DE CONTROLE DE ARMAS

Um projeto semelhante já havia sido apresentado em
2018 pelo deputado Renato Roseno, mas foi arquivado,

O projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do

atendendo ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa,

Ceará, que resultou na criação da Lei nº 16.974, de 13 de

que prevê o arquivamento, ao fim da legislatura, das maté-

setembro de 2019, que torna mais rigoroso o controle da

rias não apreciadas. Com o início da nova legislatura, em

compra de munições pelo Estado e pelas empresas de segu-

2019, o parlamentar, reeleito, apresentou novo projeto

rança privada, foi reduzido a menos de um terço da proposta

com o mesmo teor e a coautoria da deputada Augusta

original apresentada pelos deputados Renato Roseno e

Brito, também reeleita. Mas a Procuradoria Jurídica do

Augusta Brito. O texto, que tinha 14 artigos dispondo sobre

Legislativo estadual recomendou a exclusão de dez artigos,

várias ações para prevenir, combater e erradicar o tráfico

argumentando que alguns invadiam a competência federal

ilícito de armas de fogo, suas peças, componentes e muni-

para legislar sobre o assunto e outros tratavam de questões

ções, ficou com apenas quatro dispositivos.

que dependiam apenas de normas administrativas para

Embora o projeto tenha sido sancionado como uma

serem implementadas.

lei que institui a “Política Estadual de Controle de Armas

O parecer jurídico foi acatado pelos deputados durante

de Fogo”, ela se restringe basicamente à venda de muni-

a análise nas comissões técnicas do parlamento, que enca-

ções, com a definição do limite de duas mil unidades por

minharam ao plenário um projeto bem mais restrito. A

lote a ser adquirido pelo poder público estadual e pelas

matéria foi aprovada com o apoio da grande maioria dos

empresas de segurança privada. É um avanço, mas muito

parlamentares, que demonstraram convencimento sobre

aquém do que foi proposto.

a importância de um controle mais rígido na aquisição de
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munições. “Esse mesmo controle já é feito para a venda

por meio do Niaf, fará o controle sistemático das armas de

de explosivos”, observou o deputado Fernando Hugo (PP).

fogo apreendidas em todo o estado, providenciando, inclu-

A nova lei passa a ser mais um mecanismo para favore-

sive, o cadastro no Sistema Nacional de Armas (Sinarm)

cer o trabalho de investigação da Polícia Civil, principalmente

ou a remessa para o Sistema de Gerenciamento Militar

nos casos de homicídio, latrocínio e lesão corporal com uso

de Armas (Sigma), quando for o caso”2.

de arma de fogo. “Aqueles que defendem que o cidadão

A lei estabelece também um limite para a aqui-

tenha uma arma em casa deveriam ser a favor porque, se

sição de munições, em menor quantidade do que

um dia essa arma for roubada e usada em um homicídio,

prevê a lei cearense, mas apenas para as forças de

esse cidadão vai passar muito tempo se explicando por que

segurança. “No que se refere à compra de munições

não foi ele quem cometeu o crime”, advertiu o deputado

para as forças de segurança do RJ, o Poder Executivo

Elmano de Freitas (PT).

deve inserir nos editais para aquisição de munições,

A proposta de instituir no Ceará uma Política Estadual

de forma expressa, como itens obrigatórios, o limite

de Controle de Armas de Fogo foi inspirada em um projeto

máximo de 1.000 (mil) munições por lote, com mesma

semelhante aprovado no Rio de Janeiro. De acordo com

numeração gravada no culote dos estojos, de modo

a Lei nº 8.186, de 30 de novembro de 2018, que institui

a facilitar a rastreabilidade das distribuições e uso

a Política Estadual de Controle de Armas de Fogo, suas

junto aos órgãos de segurança”.

Peças e Componentes, e de Munições, do Rio de Janeiro,

O projeto de lei apresentado pelo deputado Renato

as armas usadas pelas forças de segurança pública e

Roseno previa a marcação e o rastreamento das armas

também pelas empresas de segurança privada, fabri-

de fogo, não apenas das munições. Para isso, as armas

cadas no Brasil ou importadas, devem ter dispositivos

adquiridas e utilizadas dentro do Ceará também deve-

eletrônicos de identificação (chips), contendo informa-

riam possuir um dispositivo eletrônico de identificação

ções como identificação do fabricante, cadeia dominial

contendo as informações sobre o fabricante, a data de

e nome do proprietário.

fabricação, a cadeia dominial e o proprietário, como

Para a finalidade de identificação e rastreamento de

prevê a lei promulgada pela Assembleia Legislativa do

cada arma, a lei fluminense determina ainda a criação do

Rio de Janeiro. Mas vários dispositivos do projeto de

Número de Identificação de Arma de Fogo (Niaf), a ser

lei cearense foram eliminados durante a tramitação

gerido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro: “A Polícia Civil,

da matéria.

Projeto original submetido à Assembleia Legislativa do Ceará previa marcação
e rastreamento de armas de fogo, não apenas das munições
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Caso o projeto tivesse sido aprovado e sancionado na
íntegra, a lei que entrou em vigor permitiria combater o
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MAIORIA DAS ARMAS
APREENDIDAS
TEM ORIGEM LEGAL

mas também o desaparecimento, o extravio, o furto e o

Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de

roubo de armas no âmbito da responsabilidade dos órgãos

Segurança Pública sobre apreensões de armas no Ceará,

oficiais. “Esse controle representa hoje um dos maiores

entre janeiro de 2016 e junho de 2017, identificou que a

desafios para a eficácia das políticas de segurança pública.

maioria tinha origem legal, mas havia sido desviada para

É uma possibilidade efetiva de redução da conflitualidade

a prática de crimes. A pesquisa encontrou registros para

armada, seja nas relações interpessoais, que resultam em

2.644 armas, sendo que 550 delas tinham sido cadas-

diversos eventos violentos; seja no que diz respeito aos

tradas apenas no momento da apreensão, registro que

grupos criminosos, que se estabelecem e se alastram pelo

deveria ser feito para a totalidade das armas apreendidas.

poder das armas”, reforça o autor da iniciativa.

“As outras 1.984 armas possuíam registros anteriores

A falta de controle sobre a circulação de armas e

de proprietários que as compraram legalmente, ou seja,

munições, de procedência ilegal ou não, aumenta a inse-

armas que entraram legalmente no mercado e, posterior-

gurança da população, a ação criminosa e a mortalidade

mente, foram desviadas ou usadas pelos proprietários

violenta, além das repercussões sociais e emocionais

para cometimento de crimes”, aponta o relatório “De

às famílias das vítimas e aos moradores das áreas mais

onde vêm as armas do crime apreendidas no Nordeste?”,

atingidas e dos impactos econômicos para o Estado.

produzido pelo Instituto Sou da Paz.

“Material bélico que entra no mercado legalmente,

Das 1.984 armas que tinham registro, 1.281 (64%)

sejam armas ou munições, acaba sendo utilizado para a

constavam em situação regular no Sistema Nacional de

prática de crimes, por quadrilhas e bandos no tráfico de

Armas (Sinarm), o que significa que haviam sido compra-

drogas, em homicídios, em roubos e em outros casos”,

das de forma legal, após autorização pela Polícia Federal,

alerta Renato Roseno.

e continuavam na validade quando foram apreendidas.

A identificação dos bairros e comunidades onde

As outras 703 (36%) com registro prévio haviam sido

mais as forças policiais apreendem armas e munições

furtadas ou roubadas, apreendidas, transferidas, perdi-

era também uma das propostas feitas pelo deputado no

das ou estavam em outras situações não especificadas.

projeto original submetido à apreciação da Assembleia

“Em relação ao seu status no registro, a grande

Legislativa. “Trata-se de medida fundamental também

maioria estava em situação ‘regular’, apontando para

o mapeamento das áreas com incidências relevantes

uma maioria de armas usadas diretamente por seus

de apreensões, como forma de prevenir ações da crimi-

proprietários ou para a falta de notificação (legal-

nalidade e garantir às futuras gerações uma política

mente obrigatória) das armas roubadas, furtadas

de segurança mais eficaz e uma sociedade menos

ou extraviadas que somavam apenas 15% do total.

violenta”, argumenta o autor da proposta.

Se somadas as armas em situação ‘regular’ com as

Ao analisar o projeto original, o gerente da área

armas de status ‘transferida’, que sinaliza apenas

de sistemas de justiça e segurança do Instituto Sou

a venda legal entre proprietários, 71% das armas

da Paz, advogado Bruno Langeani, considerou que o

constavam como em posse de seus proprietários”,

projeto abarcava questões fundamentais para uma

analisa o Instituto Sou da Paz.

política estadual de controle de armas e, conse-

A quantidade de armas anteriormente apreendidas

quentemente, para a redução da letalidade pelo uso

chama a atenção: 229 (11,5%). Segundo a organiza-

desse tipo de material no Ceará: “Ele dá diretrizes

ção, esse dado pode sinalizar para duas situações: a

para as polícias de como identificar e rastrear as

não atualização do registro no Sistema Nacional de

armas; ele olha para a questão das armas apreendi-

Armas em casos de armas apreendidas que tenham

das, evitando o desvio das armas que passam pelos

sido devolvidas aos proprietários e novamente apre-

fóruns e delegacias; por fim, ele dá diretrizes sobre

endidas, o que deveria gerar um alerta para reavaliar

como controlar o estoque institucional de armas e

futuras devoluções; ou os casos de desvio de armas

munições do governo do Estado”.

sob custódia do poder público.
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Os levantamentos realizados pelo Instituto Sou da

APREENSÃO DE ARMAS

Paz reforçam a conclusão da Comissão Parlamentar de

Origem das armas apreendidas no Ceará entre

Inquérito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

2013 e 2016, segundo o Instituto Sou da Paz

sobre as armas de fogo. “Significativa parcela das armas

16%
15%
27%
eram de profissionais de segurança privada.

eram de profissionais de segurança pública.

não permitiam classificar a categoria
do proprietário.

legais são extraviadas ou roubadas e terminam em algum
momento caindo na ilegalidade, fazendo com que o preço
da arma no mercado ilegal diminua e facilitando o acesso
à arma aos criminosos contumazes”, acrescenta o Atlas
da Violência 2019.
A CPI das Armas, cujo relatório final foi aprovado em
novembro de 2018, levantou que, em dez anos, foram
extraviadas ou roubadas 17.662 armas das empresas
de vigilância ou segurança privada no estado do Rio de
Janeiro. Das armas ilegais apreendidas, 68% tinham
sido armas legais num primeiro momento vendidas no
território nacional e 18% tinham sido armas desviadas
das Forças Armadas ou das polícias. “Ou seja, 86% das
armas ilegais foram em algum momento legais e depois
desviadas para o crime”, conclui o Atlas da Violência.

PROJETO PREVIA
MECANISMOS PARA
AMPLIAR RASTREAMENTO
A quantidade de armas apreendidas no Ceará, que
foram adquiridas pela segurança pública ou empresas de
segurança privada, mas depois desviadas para a prática
de crimes, embasou um dos argumentos do deputado

“Casos de desvio de armas já apreendidas são

estadual Renato Roseno, ao defender a aprovação do

especialmente graves porque, além de viabilizar novos

projeto de lei que facilita o rastreamento das munições.

crimes armados, podem impedir a realização de perícias

“Essas armas foram comercializadas legalmente pelo

técnicas e desperdiçam todo o anterior trabalho policial

estado ou pela segurança privada, mas foram desviadas

de apreensão. Esses casos podem ser facilitados por

por furto, roubo, latrocínio, ou seja, caíram no mercado

agentes de má-fé ou pela falta de segurança de locais

ilegal depois de terem saído do mercado legal. Por isso,

de custódia que passam a ser alvos de roubos e furtos.

a rastreabilidade é importante”.

Esse é um tipo de ocorrência facilitada pela prática de

Outro problema em relação a armas desviadas é a

alguns tribunais brasileiros de manter armas apreendi-

adulteração da respectiva numeração. Ao entrarem no

das sob custódia por períodos excessivos e que de fato

mercado ilegal, muitas armas passam por raspagem.

tem sido noticiada com frequência no estado do Ceará”,

Das 7.752 armas apreendidas no Ceará entre janeiro

acrescenta o Instituto Sou da Paz.

de 2016 e junho de 2017, apenas 5.966 mantinham a

Uma pesquisa anterior, também produzida pelo

numeração preservada, conforme constatou pesquisa

Instituto Sou da Paz, revelou que 71% das armas apreendi-

realizada pelo Instituto Sou da Paz. No projeto original

das no Ceará, de 2013 a 2016, apresentavam registro legal,

apresentado à Assembleia Legislativa do Ceará para

em situação regular. Entre as armas apreendidas, 16%

que se instituísse uma política estadual de controle de

eram provenientes de profissionais da segurança privada e

armas e munições, o deputado Renato Roseno também

15% de agentes da segurança pública. Em 27% das armas,

propunha mecanismos para o rastreamento das armas,

não foi possível classificar a categoria do proprietário.

mesmo após eventual adulteração.
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A informação oficial de que várias armas apreendidas no estado do Ceará já tinham passado por
apreensão antes e, portanto, voltaram para o mercado
ilegal fez com o que o deputado também propusesse
a criação de um número único após a apreensão, já
que muitas delas são raspadas. A proposta foi inspirada no que fez a Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro, ao aprovar que as armas usadas pelas forças
de segurança pública e também pelas empresas de
segurança privada devem ter dispositivos eletrônicos
de identificação (chips).
A exemplo da lei aprovada pelos deputados estaduais
do Rio de Janeiro, o projeto que deu origem à lei cearense
também previa a criação do Número de Identificação
de Arma de Fogo (Niaf) para cada unidade apreendida.
“É difícil percorrer o caminho da arma roubada, por
causa da raspagem do número da arma. Por isso, o Rio
de Janeiro aprovou a chipagem do punho das armas
adquiridas pelo estado. A chipagem de punho das armas
melhora a qualidade da rastreabilidade e, inclusive, a
possibilidade de investigar desvio de função. O nosso
projeto, baseado na lei fluminense, permitia que o estado
chipasse as próprias armas, mas a Procuradoria (Jurídica
da Assembleia Legislativa do Ceará) fez cair”, lamenta
Renato Roseno.
É essencial promover um controle efetivo das
armas de fogo apreendidas, com uma cadeia de custódia eficiente e a garantia de que cheguem à Justiça
protegidas de toda e qualquer forma de contaminação,
degradação e/ou adulteração. “Muitas armas apreendidas acabam por voltar para o mercado ilegal da
criminalidade, sem que sejam devidamente apuradas
as responsabilidades”, denuncia o deputado.
“A guarda de armas, hoje, entre a sua apreensão e
a sua destruição, demora, em média, dez meses. Nesse
período, fica inclusive vulnerável”, argumenta o autor
da proposta, citando vários exemplos de desvios de
armas acauteladas em fóruns de Justiça em municípios
sem estrutura de segurança suficiente e em quartéis
do Exército. “As armas são apreendidas, mas, depois,
roubadas uma segunda vez, pela falta de segurança. O
projeto previa um prazo, uma numeração para evitar
isso e um transporte para uma guarda central em
Fortaleza”. Mas tais dispositivos também foram retirados por recomendação da Procuradoria Jurídica da
Assembleia Legislativa.
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CEARÁ É O ÚNICO ESTADO
NO NORDESTE A RASTREAR
APREENSÕES
A Assembleia Legislativa do Ceará desperdiçou a
oportunidade de incorporar novos mecanismos para
rastreamento de armas, ao excluir do projeto apresentado pelos deputados Renato Roseno e Augusta Brito
os dispositivos que promoveriam tal avanço. Apesar
disso, o estado ainda é o único do Nordeste a rastrear
as apreensões, como atesta o Instituto Sou da Paz. De

O número de mortes por armas de fogo
no Nordeste cresceu 98% em dez anos entre 2005 e 2015. “O estudo verificou
que o padrão geral da ampla maioria das
armas apreendidas do crime nos estados
que disponibilizaram informações é de
cano curto, como revólveres e pistolas, e
que também predominam os calibres mais
comuns em armas de uso permitido”.

onde vêm as armas do crime apreendidas no Nordeste?
A pergunta é também o nome dado pelo instituto a uma

Essas armas, de uso típico em zonas rurais, chegaram

pesquisa inédita, divulgada em 2018, a partir de dados

a somar 21% em Alagoas e 31% na Paraíba”, aponta o

obtidos via Lei de Acesso à Informação junto às secreta-

Instituto Sou da Paz.

rias de Segurança Pública e/ou Defesa Social dos estados.

O levantamento também reforça diagnósticos ante-

A pesquisa identificou que 115 mil armas de fogo, pelo

riores realizados pela organização, corroborando que

menos, foram apreendidas entre 2013 e 2016 na região. O

as armas apreendidas são majoritariamente brasilei-

Ceará ficou em primeiro lugar no ranking entre os nove

ras. “Entre 76%, na Paraíba, e 95%, no Piauí, das armas

estados, com a apreensão de 33.165 unidades. Mas o total

apreendidas, são de fabricação nacional, reforçando a

de armas apreendidas nesse período está subnotificado.

necessidade de investimento nesse controle pelas nossas

Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão envia-

autoridades. Essa constatação é importante para desmis-

ram informações parciais. Bahia, Pernambuco e Sergipe

tificar a percepção difundida de que as armas usadas em

não forneceram nenhum dado sobre o perfil das armas

crimes seriam majoritariamente frutos do tráfico interna-

apreendidas, apesar de somarem 21% do total de mortes

cional de armas, quando, na verdade, o mercado legal, ao

a bala em 2015. Apenas Alagoas e Ceará apresentaram

sofrer desvios, contribui para abastecer o mercado ilegal”,

todos os dados solicitados para a produção do relatório.

destacou o então diretor-executivo do Instituto Sou da Paz.

“O fato de que três dos nove estados não tenham

A maior parte das apreensões de armas no Nordeste

conseguido produzir e enviar nenhuma informação sobre

(87%) foi realizada pelas secretarias estaduais de

armas apreendidas ajuda a explicar o porquê de a região

Segurança Pública. A Polícia Federal apreendeu 11%

estar em uma situação tão trágica de crescimento da

das armas e a Polícia Rodoviária apreendeu apenas

violência armada”, observou Ivan Marques, então diretor-

2% das armas. As informações obtidas sobre as armas

-executivo do Instituto Sou da Paz, quando da divulgação

apreendidas no Nordeste vão ao encontro do diagnóstico

da pesquisa, em 2018. O número de mortes por armas

realizado nos estados do Sudeste, em 2014. O perfil das

de fogo no Nordeste havia crescido 98% em dez anos,

armas apreendidas não difere muito entre as regiões. No

alcançando 18.217 registros em 2015, o que representava

Sudeste, 70% das armas também eram curtas, 70% de

44% do total nacional, embora abrigasse cerca de 28%

calibre permitido e 61% de fabricação nacional.

da população do país.

O ex-diretor-executivo do Instituto Sou da Paz

“O estudo verificou que o padrão geral da ampla

considera crucial que os governos estaduais e o

maioria das armas apreendidas do crime nos estados

governo federal cooperem entre si na troca de infor-

que disponibilizaram informações é de cano curto, como

mações e invistam na análise constante da origem das

revólveres e pistolas, e que também predominam os

armas apreendidas para que seus padrões possam

calibres mais comuns em armas de uso permitido. Já a

ser rapidamente identificados e as fontes de forneci-

apreensão de armas de maior poder de fogo representa

mento de armas para o crime possam ser reprimidas.

apenas entre 0,7% e 2,2% do total apreendido em cada

“As medidas necessárias para viabilizar esse controle

estado. Foi também apreendida uma quantidade signifi-

são apontadas há anos sem que a maioria delas tenha

cativa de espingardas, muitas de fabricação artesanal.

começado a sair do papel”.
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Instituto Sou da Paz sobre informações repassadas pelo Exército:
“números de desvios provavelmente estão subnotificados“

ESTADO COM MAIOR DESVIO
DE MUNIÇÕES DO EXÉRCITO
E DA POLÍCIA FEDERAL

As informações ao Exército foram solicitadas pelo
então deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) e chamaram
a atenção do parlamentar pela diferença na quanti-

O Exército Brasileiro informou à Câmara dos

dade de munições desviadas em relação a outros anos.

Deputados que teve mais de 13 mil munições desviadas

Excluindo-se o ano de 2017, o número de furtos ou roubos,

no ano de 2017. Com base nessa informação, é possí-

de 2014 a 2018, não superou 207 munições, ou seja, o

vel afirmar que o maior desvio aconteceu no Ceará.

total de desvios em quatro anos foi 67 vezes menor do

Em janeiro de 2018, o Comando da 10ª Região Militar,

que em um só ano.

em Fortaleza, comunicou ter identificado no dia 29 de

O correligionário cearense, deputado estadual Renato

dezembro de 2017 o desaparecimento de munições

Roseno, ao defender a aprovação do projeto de lei para

das instalações da 2ª Companhia de Suprimento do

o controle de munições no Ceará, citou o desvio do

Exército, localizada em Maranguape, na região metro-

material das instalações do Exército em Maranguape.

politana da capital.

“Foram desviadas cerca de 14 mil munições de fuzil do

O comunicado foi feito por meio de nota, confirmando

quartel. Como faziam parte de um lote muito grande, a

o que a imprensa havia divulgado dias antes. Embora os

possibilidade de rastrear e responsabilizar os culpados

meios de comunicação tenham noticiado um desvio de

por desvio da função é muito menor”, argumentou.

cerca de 14 mil munições, o Comando da 10ª Região Militar

Embora os veículos de comunicação informassem

não informou a quantidade, mas também não contestou

extraoficialmente que dois soldados do Exército haviam

o número. A partir do ofício encaminhado pelo Exército à

sido presos preventivamente, o Comando da 10ª Região

Câmara dos Deputados, em dezembro de 2018, especifi-

Militar manteve silêncio sobre as prisões. As investiga-

cando que 13.863 munições foram furtadas ou roubadas

ções foram conduzidas em parceria com a Secretaria da

em 2017, constata-se que a maior parte desse desvio se

Segurança Pública e Defesa Social, que também manteve

deu no quartel de Maranguape.

sigilo acerca dos procedimentos.
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“Diante do ocorrido, imediatamente foi instaurado

terceira posição, a diferença chama ainda mais a atenção.

Inquérito Policial Militar, no 10º Depósito de Suprimento,

De acordo com o relatório da Diretoria de Administração

para apurar detalhadamente os fatos, que, ao final, será

e Logística da Polícia Federal, no período analisado, 483

encaminhado para a Justiça Militar”, restringiu-se a nota

munições foram desviadas da divisão fluminense, ou

do Comando da 10ª Região Militar, divulgada à época.

seja, 2,7 vezes menos do que o montante de projéteis

A 2ª Companhia de Suprimento do Exército, localizada

extraviados da superintendência cearense.

em Maranguape, é uma organização militar subordinada

O levantamento não indica as circunstâncias dos extra-

ao 10º Depósito de Suprimento, que fica em Fortaleza.

vios nem informa a quantidade de material que teria sido

Em resposta ao requerimento de informações apre-

– ou não – recuperado. “Os dados mostram um completo

sentado pelo então deputado federal Chico Alencar, o

descontrole das forças policiais, algo extremamente grave,

Exército apontou que havia recuperado apenas 54,5%

pois são essas mesmas armas que se voltam contra a

das 13.863 munições roubadas ou furtadas em 2017. As

população, sob domínio do crime organizado”, questionou

balas desviadas eram de calibres pesados: 7,62mm, para

o solicitante das informações, deputado federal Alessandro

fuzis; 9mm, usadas em pistolas e submetralhadoras; e

Molon (PSB-RJ), ao se deparar com as respostas obtidas.

.12, comuns em espingardas.

O parlamentar integra a comissão externa da Câmara

Ao receber o ofício do Exército, o parlamentar consi-

dos Deputados criada para acompanhar as investigações

derou que as respostas ao pedido de informações eram

do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ)

insuficientes. O Exército, embora tenha afirmado que

e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de

abre procedimentos de apuração para todos os casos

2018. Conforme já descrito neste material, a Polícia Civil

de munições desviadas, diz não ter registro de projéteis

identificou que as balas usadas no crime pertenciam a

da força em situações de crime no período para o qual

um lote comprado pela Polícia Federal em 2006.

oferece respostas, de 2014 a 2018.
Ao repercutir as informações contidas no ofício, o
Instituto Sou da Paz avaliou que elas expõem uma fragilidade do Exército no controle dos respectivos paióis. “A

FALTA MAIOR
RESPONSABILIZAÇÃO
SOBRE MATERIAL DESVIADO

informação do Exército sobre ausência de registro de

Uma política eficiente de controle de armas e muni-

munições do próprio acervo em crimes não bate com a

ções deve envolver mecanismos sobre as várias frentes,

realidade, mostra que o controle é falho e que os números

desde a produção até a destruição desse material,

de desvios informados provavelmente estão subnotifica-

passando pelo registro, comercialização e apreensão.

dos”, observou o advogado Bruno Langeani, gerente da

“É preciso um trabalho muito mais sério de numera-

área de sistemas de justiça e segurança da organização.

ção, registro e legislação sobre quem pode ter acesso

O desvio de armas e munições sob a guarda da Polícia

a armas; de rastreamento muito mais preciso das muni-

Federal do Ceará no período de 2006 a 2017 também

ções, para saber onde teve desvio; e de recolhimento

coloca a instituição e o estado em posição desconfortável.

e fiscalização pela polícia”, reforça o diretor da Open

Em 11 anos, 1.337 projéteis que estavam sob a responsa-

Society Foundations para a América Latina e o Caribe,

bilidade da corporação no Ceará, “simplesmente”, desa-

Pedro Abramoway.

pareceram. A maior parte – 917 munições – foi extraviada

Ele observa que o trabalho policial precisa ser

em 2010. É a maior quantidade desviada entre todas

redirecionado para surtir resultados na diminuição

as superintendências regionais da Polícia Federal do

da criminalidade violenta com o uso de arma de fogo.

país, segundo relatório da Diretoria de Administração e

“A polícia que vai pra rua pegar uma pequena quanti-

Logística da instituição.

dade de drogas e ficar em cima das pessoas que estão

No ranking de material extraviado que estava sob a

desarmadas não tem nenhum efeito na redução de

guarda da Polícia Federal, o segundo lugar é ocupado

homicídios. A polícia que consegue reduzir homicídio

pela superintendência de São Paulo, com 389 munições

é aquela que vai buscar as armas pequenas que estão

desviadas a menos do que no Ceará. Em comparação

espalhadas, com uma postura rígida sobre quem tenha

com a superintendência do Rio de Janeiro, que ocupa a

revólver e pistola sem registro”.
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Armas obsoletas e sem condições de uso na atividade policial prestes a serem destruídas pelo Gabinete
de Intervenção Federal, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro, em junho de 2018

Em vez de ampliar as possibilidades de comercialização

“Se autorizamos essas empresas a terem um

de armas e munições, é preciso restringir cada vez mais

controle de uma quantidade tão grande de armas

a venda e exigir que as categorias autorizadas a adquirir

de fogo, num país que tem tantas dezenas de

esse material sejam responsabilizadas pelos desvios. “O que

milhares de mortes cometidas por armas de fogo,

acontece hoje com uma empresa de vigilância que tem uma

essas empresas precisam ser responsabilizadas

arma roubada? Nada. As armas roubadas das empresas de

por cada arma que for desviada, e são dezenas de

vigilância é que vão parar nas mãos dos criminosos. Como

milhares de armas em todo o Brasil desviadas de

se consegue responsabilizar essas empresas também pela

empresas de segurança”, insiste o diretor da Open

proteção dessas armas?”, provoca Pedro Abramoway.

Society Foundations.
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A responsabilização pelos desvios de armas sob a

APREENSÃO DE ARMAS

guarda das forças de segurança também precisa ser
intensificada e mais rigorosa. “Os fóruns que armazenam armas apreendidas pela polícia, que muitas vezes

Número de armas apreendidas no Ceará em 2019
foi o menor dos últimos três anos

não destroem esse material no tempo adequado, sofrem
Total

Média mensal

Média diária

2017

6.969

580,75

19,35

2018

7.171

597,58

19,91

2019

5.479

456,58

15,21

assaltos, desvios, corrupção, e as armas vão parar nas
mãos de criminosos. O próprio Exército, muitas vezes, tem
armas desviadas”, observa Pedro Abramoway.
Um levantamento conduzido pelo Instituto Sou da Paz
sobre armas apreendidas no Ceará entre janeiro de 2016 e
junho de 2017 revelou que 80,8% delas foram fabricadas
no Brasil. O estudo, realizado sobre armas apreendidas
no Nordeste, constatou que, no Ceará, 44% delas haviam

Segundo o Instituto Sou da Paz, na maioria dos estados

sido registradas no próprio estado e 11% nos estados

do Nordeste, os governos oferecem incentivo financeiro

que fazem divisa com ele – Paraíba, Pernambuco, Piauí e

aos policiais em função da apreensão de armas. O relator

Rio Grande do Norte. O restante tinha registro de outros

do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

lugares. Os dados descreditam a tese de que a maior parte

Adolescência, deputado estadual Renato Roseno, avalia que

das armas usadas para praticar crimes vem do tráfico

a política de premiação para policiais, com estímulo remu-

internacional e reforçam as análises que apontam que

neratório, tem repercutido para que o Ceará apreenda mais

as armas legais, ao sofrerem desvios, contribuem para

material. Desde 2006, o Governo do Estado instituiu um

abastecer o mercado ilegal, que impulsiona também o

sistema de gratificação aos policiais, com valores que variam

tráfico de drogas e que provoca crimes e mortes.

em função das características das armas apreendidas.

“56% das armas apreendidas no Ceará foram vendi-

Em 2019, as forças de segurança apreenderam 5.479

das legalmente em outros estados, 14% foram vendidas

armas de fogo, ou seja, 456,5 armas por mês em média,

legalmente em São Paulo. A arma legal de São Paulo

cerca de 15 por dia, o menor número dos três últimos

está vindo parar nas mãos de criminosos no Ceará. As

anos. Em comparação com o ano anterior, houve uma

coisas se comunicam de uma maneira, que é difícil separar,

redução de 23,59% no número de armas apreendidas.

exatamente porque é o crime que pega a arma, e o crime

Em 2018, as forças policiais apreenderam 7.171 armas, o

está muito associado ao tráfico de drogas, que é cada vez

que significa uma média mensal de 597,5 armas e uma

mais nacionalizado”, conclui Pedro Abramoway.

média diária de 19,91 armas.

1
O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência
apresentou o relatório do primeiro ano de atividades, em dezembro de
2016, propondo um conjunto de recomendações para enfrentamento
à violência letal. No campo do controle de armas de fogo e munições,
o comitê propôs ao Governo do Ceará a criação de um Plano Estadual
de Controle de Armas de Fogo e Munições que dê transparência às
informações sobre venda de armas, bem como sobre a origem das armas
apreendidas e o procedimento para destruição delas. O comitê também
recomendou que as prefeituras criassem iniciativas para entregas
voluntárias de armas e munições e que o Tribunal de Justiça garantisse o
controle desse material sob custódia do Estado.

e integrantes das Forças Armadas, e para autorização de compra de
armas restritas, assim denominadas em função do maior potencial
de dano, como fuzis e submetralhadoras. É por esse sistema que
também os atiradores desportivos, caçadores e colecionadores de
armas, após obtenção do cadastro de registro, são autorizados a
possuir armas curtas (pistola e revólver) e longas (espingarda, rifle e
fuzil), de calibre permitido ou restrito.
Já o Sistema Nacional de Armas é responsável pelo controle de
armas de fogo de civis (para defesa), guardas municipais, empresas
de segurança e polícias civis. O registro de arma do civil autoriza o
uso na residência do registro ou estabelecimento comercial em nome
do cidadão. A Polícia Federal pode autorizar ao cidadão que cumpra
os requisitos a adquirir até quatro armas (curtas ou longas) de uso
permitido, inovação trazida por decreto presidencial em 2019.
A integração entre os dois sistemas é fundamental para o
compartilhamento de dados e, consequentemente, para o controle
de armas de fogo e munições e para as investigações de crimes
praticados com esse tipo de material. No entanto, mesmo com um
decreto de 2004 determinando prazo de um ano para a integração,
ela ainda não saiu do papel.

O Brasil tem dois sistemas de registros de armas: Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), sob responsabilidade do
Exército, e Sistema Nacional de Armas (Sinarm), gerenciado pela
Polícia Federal. O Sistema de Gerenciamento Militar de Armas é
o banco de dados responsável por manter atualizado o cadastro
das armas registradas pelo Exército. Esse sistema é utilizado
para registro e licença de uso de armas institucionais do próprio
Exército e de armas particulares de policiais e bombeiros militares

2
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Ofensiva armamentista
do presidente da República
WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Jair Bolsonaro tem desfigurado o Estatuto do Desarmamento. Entre as medidas, o
governo federal estendeu o prazo de validade de registro das armas de fogo, ampliou
o acesso a armas que eram de uso restrito e diminuiu o controle sobre a compra de
tais equipamentos.

Presidente Jair Bolsonaro e seus asseclas, em maio de 2019, durante assinatura de um dos decretos sobre aquisição,
cadastro, registro, posse, porte e comercialização de armas: ofensiva belicista

O PROJETO de lei que estabelece controle na venda

As principais mudanças incluem a liberação para civis

de munições para armas de fogo no Ceará foi apro-

do uso de armas que, antes, eram de utilização restrita de

vado no mesmo ano em que o governo federal passou

militares ou policiais, como pistolas 9mm, .40 e .45; e a

a adotar uma verdadeira ofensiva em direção diametral-

extensão do prazo de validade do registro desse material,

mente oposta. Em menos de dois anos de mandato, Jair

de cinco para dez anos. O governo também aumentou em

Bolsonaro cumpriu rigorosamente a principal promessa

até 3,7 vezes o número de armas e munições permitidas

feita como candidato a presidente da República em 2018.

para atiradores esportivos e caçadores; reduziu o controle

Sob o pretexto de proteger os cidadãos, ele já adotou,

sobre a compra de tais equipamentos pelas forças de segu-

desde janeiro de 2019, várias medidas que facilitam a

rança pública e guardas municipais; além de ampliar as

aquisição de armas pela população em geral e ampliam

condições de porte também para integrantes das guardas

as condições de posse e porte para grupos específicos.

municipais e para caçadores e colecionadores.
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Entre edições, revogações e reedições, o presidente
Jair Bolsonaro assinou oito decretos que, em alguma
medida, ampliam o acesso e a circulação de armas no
Brasil, desfigurando o Estatuto do Desarmamento. Até
meados de 2020, a política nacional de controle de armas
foi atacada também com a publicação de duas portarias,
uma delas suspensa pela Justiça Federal, e a revogação
de outras três. Quatro decretos acabaram sendo revoga-

DECRETO DO EXECUTIVO
O decreto do Executivo é um ato
administrativo, hierarquicamente inferior ao
texto constitucional, a emendas constitucionais
e tratados internacionais e a leis ordinárias e
decretos do Legislativo.

dos pelo próprio governo, depois da repercussão negativa
e da possibilidade de serem derrubados no Congresso
Nacional ou barrados no Supremo Tribunal Federal.

A investida do presidente Jair Bolsonaro para aumen-

Em junho de 2019, o Senado chegou a aprovar um

tar a circulação de armas e munições é rechaçada por

Projeto de Decreto Legislativo sustando um dos decretos

especialistas e pelos movimentos sociais a favor do desar-

presidenciais que liberava a posse de armas semiautomá-

mamento. Além dos riscos óbvios de maior violência inter-

ticas de alto potencial ofensivo para algumas categorias e

pessoal e mortalidade, contribui para abastecer as milícias

de fuzis para civis. Parlamentares federais e instituições em

e o crime organizado, pois esse material pode ser desviado.

defesa do desarmamento também provocaram o Ministério

“Mais munições em circulação aumenta o risco de

Público sobre a legalidade dos decretos, o que levou à aber-

desvios e abastecimento do crime organizado. Novas

tura de investigações para apurar, inclusive, interferência

quantidades para policiais também foram aumentadas, o

política do presidente em decisões que cabem ao Exército.

que preocupa com relação às milícias formadas por inte-

A legalidade dos decretos tem sido questionada em

grantes de força de segurança que terão mais facilidade

várias instâncias judiciais. Um dos argumentos de espe-

para se armar. Essas categorias compram munições sem

cialistas na área do direito é de que eles extrapolam o

marcação de lote e, portanto, não rastreáveis se forem

caráter de atos administrativos e passam a contradizer

desviadas, o que dificulta a investigação de crimes e o

uma lei, instrumento jurídico hierarquicamente superior.

esclarecimento de homicídios cometidos com esses arte-

O Executivo invade a competência do Legislativo, ao

fatos”, argumenta o Instituto Sou da Paz, organização

se valer de decretos para mudar as regras de posse e

que monitora o uso de armas de fogo no Brasil.

porte de armas, estabelecidas pela Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, o Estatuto do Desarmamento.

A Open Society Foundations também vê com preocupação a postura armamentista do governo. “Não vamos conse-

Os decretos do Executivo servem para comple-

guir reduzir homicídios aumentando a oferta de arma para a

mentar ou regulamentar a legislação existente. Se o

população, porque cada vez que a oferta de arma aumenta,

presidente deseja alterar o Estatuto do Desarmamento,

aumenta para todo mundo, principalmente para quem

deveria apresentar um projeto revogando a lei vigente.

comete homicídios”, observa Pedro Abramoway, diretor

Foi por meio de um projeto de lei que ele acabou

da organização para a América Latina e o Caribe. “Falar

enviando ao Congresso Nacional outra proposta que

de redução de homicídios, num contexto em que o governo

se encaixa no seu projeto belicista: isentar de respon-

federal e vários governadores querem aumentar a oferta

sabilização agentes de segurança que causarem mortes

de armas para a população, é pedir para enxugar gelo”.

em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)2.

Diferentemente do que o governo alega, ampliar o

A ofensiva para armar a população aumenta com duas

acesso a armas de fogo não garante mais proteção às

portarias do Comando do Exército: uma torna de uso

pessoas. “Isso vai tornar nosso país muito mais inseguro,

permitido a qualquer pessoa armas de uso restrito das

na direção contrária de todas as políticas de redução de

forças de segurança; outra aumenta o limite de armas e

homicídios no mundo”, contrapõe Pedro Abramoway.

munições para compra por atiradores esportivos e caça-

“O governo quer aumentar a oferta de armas, fingindo

dores, além de facilitar a aquisição de armamento de uso

que isso vai tornar as pessoas mais seguras, de alguma

restrito e permitir a aquisição de 20 kg de pólvora para

maneira abrindo mão da responsabilidade de assegurar

recarga de munição em máquinas caseiras.

a vida das pessoas”.
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ARMAS E MUNIÇÕES
SEM MARCAÇÃO, CONTROLE
E RASTREAMENTO
O que seria um avanço da parte do Exército acabou
virando retrocesso, por intervenção direta do presidente Jair Bolsonaro. Em abril de 2020, ele determinou
a revogação de três portarias do Comando Logístico
do Exército, responsável por fiscalizar armamentos no
país. As portarias, elaboradas em conjunto com a Polícia
Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério Público
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Além de barrar um avanço no sistema
de marcação, controle e rastreamento
de armas e munições, o presidente não
apresentou qualquer parecer ou explicação
técnica para justificar a revogação.
“Determinei a revogação das portarias (...)
por não se adequarem às minhas diretrizes
definidas em decretos”, limitou-se a
escrever no Twiter, a respeito da decisão.

Federal e o Tribunal de Contas da União, criavam medidas

O Instituto Sou da Paz acrescenta que a marcação de

que representavam um progresso para a marcação, o

munições em lotes é uma inovação trazida pelo Estatuto

controle e o rastreamento de armas e munições no Brasil.

do Desarmamento, em vigor desde 2003. “Naquela época,

Uma das portarias estabelecia novos procedimen-

por pressão da indústria brasileira de munição, apenas

tos administrativos, acompanhamento e rastreamento

se exigiu das instituições com direito ao porte de arma a

de armas, munições, explosivos e outras substâncias,

compra de munição marcada. Essa inscrição única, gravada

pelo Exército e o Sistema Nacional de Rastreamento

na base do estojo, deve ser feita em lotes de até 10.000

de Produtos Controlados pelo Exército. Outra portaria

munições, conforme regulamento do Exército. Essa medida

regulamentava dispositivos de segurança, identificação

já ajudou a esclarecer uma série de homicídios no país”.

ou marcação das armas fabricadas no país. Uma terceira

Em alguns tipos de armas, o estojo é ejetado após o

portaria estabelecia novas regras de marcação de emba-

disparo, o que faz com que cartuchos deflagrados sejam

lagens e cartuchos de munição.

abandonados no local de eventual crime, constituindo

Além de barrar um avanço no sistema de marca-

ferramentas importantes no processo de investigação. “A

ção, controle e rastreamento desse tipo de material, o

exigência de marcação para 100% da munição vendida

presidente não apresentou qualquer parecer ou expli-

já deveria ser uma realidade no Brasil, assim como a

cação técnica para justificar a revogação. “Determinei

obrigatoriedade de lotes menores”, defende o advogado

a revogação das portarias (…) por não se adequarem às

Bruno Langeani, gerente da área de sistemas de justiça e

minhas diretrizes definidas em decretos”, limitou-se a

segurança do Instituto Sou da Paz. Ele diz que só existe

escrever no Twiter, a respeito da decisão. Como reação à

uma fábrica de munição no Brasil que já dispõe da tecno-

revogação, oito Projetos de Decretos Legislativos foram

logia, há mais de 15 anos. “Não há razão para deixarmos

apresentados no Congresso Nacional e quatro ações

de progredir no controle de munições. A marcação é tanto

provocaram o Supremo Tribunal Federal.

uma peça central da elucidação de crimes, mas também

A falta de mecanismos eficientes para marcação,

ajuda a chegar em pessoas que intencionalmente desviam

controle e rastreamento de armas e munições só benefi-

ou comercializam ilegalmente munições e que abastecem

cia as milícias e outras organizações criminosas. De 2010

a violência no país”.

a 2018 foram comercializadas 1,4 bilhão de munições no

O Instituto Sou da Paz lembra que um inquérito civil

país, mas apenas 31% tinham a marcação de lote que

foi aberto no Ministério Público Federal da Paraíba para

permite o rastreamento, segundo o Instituto Sou da Paz.

apurar as condições de controle do mercado de munições

Com base nos dados recebidos do Comando do Exército,

no Brasil, que é de responsabilidade do Exército. “A moti-

a organização calcula que três em cada quatro munições

vação foi a descoberta de que as munições de calibre 9mm

vendidas no Brasil não podem ser rastreadas pela polícia.

envolvidas na execução da vereadora Marielle e Anderson

Enquanto 43% das munições eram marcadas em 2010,

Gomes em março de 2018 no Rio de Janeiro pertenciam

esse percentual baixou para apenas 26% em 2018. “Em

ao lote UZZ18 comprado pelo Departamento da Polícia

um país com mais de 40 mil mortes com arma de fogo

Federal em 2006. Análises adicionais apontaram que essa

por ano, é inadmissível que não avancemos no uso desses

compra tinha quase 2 milhões de cápsulas com o mesmo

mecanismos de controle”, destaca.

lote, o que contraria a portaria do Exército”.
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Marcação de munições é essencial para
elucidação de crimes e também para
localização de pessoas que desviam ou
comercializam ilegalmente esse material

265

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

RETROCESSO INTERROMPIDO

COMPETE AO EXÉRCITO

“Quero todo mundo armado!”, disse Jair Bolsonaro,
durante a famigerada reunião ministerial de 22 de abril de

O Estatuto do Desarmamento atribui as seguin-

2020, cujo vídeo foi exibido para todo o Brasil, exatamente

tes competências ao Exército:

um mês depois, no dia 22 de maio, após a autorização

Registro de armas de fogo de uso restrito;

do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal

Registro e concessão de porte de trânsito de

(STF). O desejo do presidente era uma cobrança direta

arma de fogo para colecionadores, atiradores

ao então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio

e caçadores;

Moro, para publicação de portaria aumentando o limite

Proposta para disciplinamento pelo chefe do

de compra de munições.

Poder Executivo da classificação legal, técnica

“Assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta

e geral, bem como da definição das armas de

de um recado pra esses bosta!”, afirmou Jair Bolsonaro,

fogo e demais produtos controlados, de usos

durante a reunião. O presidente tinha como alvo os prefeitos

proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e

e governadores que haviam baixado decretos para que a

de valor histórico;

população mantivesse o distanciamento social coletivo

Autorização e fiscalização de produção,

recomendado pelas autoridades sanitárias como medida

exportação, importação, desembaraço

essencial de contenção da pandemia de covid-19. “Um bosta

alfandegário e do comércio de armas de fogo

de um prefeito faz um bosta de um decreto, ‘algema’ e deixa

e demais produtos controlados, inclusive do

todo mundo dentro de casa... Se (o povo es)tivesse armado,

registro e porte de trânsito de arma de fogo de

ia pra rua”. O presidente é a favor de armar a população,

colecionadores, atiradores e caçadores;

mas contra as orientações da Organização Mundial da

Destruição ou doação aos órgãos de

Saúde (OMS) para o enfrentamento da pandemia.

segurança pública ou às Forças Armadas,

Ato contínuo, no dia seguinte, 23 de abril, o governo

no prazo de 48 horas, das armas de fogo

publicou a portaria, ampliando a quantidade máxima de

apreendidas, encaminhadas pelo juiz

munições a ser adquirida por civis e militares autoriza-

competente, após a elaboração do laudo

dos a ter posse ou porte de arma. A sanha armamentista

pericial e sua juntada aos autos, quando não

do presidente, nesse caso, acabou sendo interrompida. A

mais interessarem à persecução penal;

Justiça Federal em São Paulo suspendeu a portaria em

As armas de fogo encaminhadas ao Comando

maio, a pedido do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP).

do Exército que receberem parecer favorável

A decisão judicial considerou que o ato foi editado em desvio

à doação, obedecidos o padrão e a dotação

de finalidade e carecia de motivação que o justificasse.

de cada Força Armada ou órgão de segurança

O limite de compra de munições por civis era de 50

pública, atendidos os critérios de prioridade

unidades por ano, mas em janeiro de 2020 uma portaria inter-

estabelecidos pelo Ministério da Justiça

ministerial já havia aumentado para 200 unidades anuais o

e ouvido o Comando do Exército, serão

número máximo de cartuchos por arma que uma pessoa com

arroladas em relatório reservado trimestral

autorização poderia adquirir. A segunda portaria, barrada

a ser encaminhado àquelas instituições,

pela Justiça, define novo limite de compra de munição para

abrindo-se-lhes prazo para manifestação

civis e militares que tenham arma de fogo registrada.

de interesse.

“Com o novo aumento, Bolsonaro aumentou em 12

Fixação de condições para fabricação, venda,

vezes o número de munições que pode ser comprado

comercialização e importação de réplicas e

por cada cidadão por arma. Para armas de calibre

simulacros de armas de fogo destinados à

permitido, as cotas anuais passaram de 50 munições

instrução, ao adestramento ou à coleção de

para 600 por arma. Com isso, se somados os cali-

usuário autorizado;

bres de tiro esportivo e caça, um único cidadão pode

Autorização, excepcionalmente, de aquisição

comprar mais de seis mil munições por ano”, calcula

de armas de fogo de uso restrito.

o Instituto Sou da Paz.
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Em nota pública, a organização questionou que a portaria tenha como única função facilitar de forma descontrolada a compra de munições por cidadãos. Considerando

PACOTE ARMAMENTISTA
TEM AJUDA DO CONGRESSO
NACIONAL

que, em 2019, o número de civis com registros de posse

No gesto de simular uma arma com a mão, tão repe-

de armas chegou a aproximadamente 380 mil pessoas,

tido por Jair Bolsonaro, há mais do que um apelo visual.

a quantidade de munições potencialmente acessível, a

“Fazer arminha” não é uma ação inofensiva. O gesto tem

partir da nova norma, poderia atingir um patamar absurdo.

força e arregimenta seguidores no meio social e também

“Se todos adquirirem a nova cota máxima, o número de

nos espaços de poder e decisão. Deputados federais

munições que podem ser disparadas em um ano chega

e senadores estão dando sua contribuição ao projeto

a 227 milhões, que, numa ironia trágica, é quantidade

armamentista do governo. O Congresso Nacional aprovou

suficiente para reservar um projétil para cada cidadão

um projeto de lei que autoriza as pessoas residentes em

brasileiro vivo”, aponta o Instituto Sou da Paz.

área rural com posse de arma a andarem armadas em

Além dos riscos à segurança das pessoas e ao

toda a extensão da propriedade, não apenas na sede.

aumento da violência letal, o pacote armamentista de

De autoria do senador Marcos Rogério (DEM-RO), o

Jair Bolsonaro vem sendo questionado juridicamente

projeto foi aprovado no Senado no dia 26 de junho de

em várias frentes. “Por conta do claro prejuízo à política

2019, um dia depois de começar a tramitar. Na Câmara

de controle de armas e à segurança, já há uma série

dos Deputados, a tramitação foi mais demorada, mas,

de decretos legislativos propondo a invalidação das

mesmo assim, a proposta foi aprovada em menos de

medidas do presidente. Além disso, vários órgãos do

dois meses, no dia 21 de agosto.

MPF (Ministério Público Federal) abriram investigação

Em mais uma ação que desfigura o Estatuto do

para cobrar esclarecimentos do governo federal junto à

Desarmamento, a nova Lei nº 13.870, de 17 de setembro

Justiça, iniciativa repetida também por alguns partidos

de 2019, passa a considerar como residência ou domicílio

políticos que acionaram o Supremo, pedindo a suspensão

toda a extensão da propriedade rural. O Movimento dos

das medidas e investigação sobre a interferência do

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Pastoral da

presidente no Exército”, descreve o Instituto Sou da Paz.

Terra temem pelo aumento da violência no campo.

A organização questiona que o presidente queria

Outra proposta aprovada na Câmara dos Deputados,

aumentar “pela segunda vez e de forma irresponsável” a

atualmente em tramitação no Senado, foi apresentada pelo

cota anual de compra de munições por arma. O Instituto

presidente Jair Bolsonaro, ampliando as facilidades de posse

Sou da Paz sustenta que, a exemplo das outras medidas,

e porte de armas para atiradores esportivos, caçadores e

a portaria com o novo aumento não tem embasamento.

colecionadores. Segundo o Instituto Sou da Paz, o projeto

“Uma mudança no limite de munições já havia sido feita

concede benefícios a um grupo sem considerar os riscos

há menos de três meses e, assim como na portaria ante-

implicados à segurança de toda a população. “Não se trata

rior, não houve justificativa para fundamentar o motivo

de deslegitimar cidadãos que realizem de forma responsá-

e a necessidade da alteração”.

vel e consciente suas atividades de desporto e lazer, mas
essas práticas não podem ser autorizadas de forma que

“Por conta do claro prejuízo à política
de controle de armas e à segurança, já
há uma série de decretos legislativos
propondo a invalidação das medidas do
presidente. Além disso, vários órgãos
do Ministério Público Federal abriram
investigação para cobrar esclarecimentos
do governo federal junto à Justiça,
iniciativa repetida também por alguns
partidos políticos”.

prejudiquem o conjunto de uma sociedade já tão vitimada
pela alta circulação de armas de fogo”.
A organização questiona que, além do grande potencial
danoso, a proposta elimine mecanismos de controle sobre
munições. O projeto autoriza a compra de até 16 armas
anuais, inclusive de uso restrito; permite que atiradores
esportivos, caçadores e colecionadores andem armados nas
ruas; exclui os órgãos ambientais na fiscalização dos caçadores; e restringe a fiscalização sobre o arsenal em posse
dessas categorias, inclusive permitindo a recarga ilimitada
de munições e até o manuseio domiciliar de pólvora.
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Debate na Câmara do Deputados em 2015 sobre proposta que revoga o Estatuto do Desarmamento: pesquisa
identificou, entre 2015 e 2019, a prevalência de projetos no Congresso Nacional para flexibilizar o controle de
armas e munições

O Instituto Sou da Paz considera que, se o texto apro-

exceção daquelas com prazo constitucional determinado.

vado prevalecer na votação no Senado, estará contribuindo

Portanto, a partir de 11 de agosto, o projeto passaria a

para aumentar tanto os desvios de armas e munições para

ser analisado sob essas condições.

atividades criminosas quanto os casos de feminicídio,

No entanto, o presidente Jair Bolsonaro, sem dar

mortes ocasionadas por discussões banais e vitimização

explicações, enviou no dia 14 de agosto outra mensa-

policial. A organização lamenta ainda a falta de transparên-

gem, pedindo cancelamento da urgência. Mas na mesma

cia e debate público sobre mudanças que geram impacto

data, o deputado Alexandre Leite (DEM-SP) apresentou

na segurança da população, ao favorecer condições que

requerimento que foi aprovado pela Câmara mantendo

aumentam o risco de mais violência e mortes.

a tramitação em regime de urgência. Curiosamente, seis

“O texto, que não tramitou por nenhuma comissão

dias depois, o parlamentar, que é colecionador de armas

parlamentar, teve diversas versões que não foram publica-

e pratica tiro desde os 14 anos, foi designado relator da

das nos canais oficiais da Câmara dos Deputados”, aponta

comissão especial criada para analisar a matéria, apre-

o Instituto Sou da Paz em nota pública que alerta sobre

sentando o parecer favorável no mesmo dia, 20 de agosto.

a banalização do acesso a armas. “Sem debate público,

O projeto passou a tramitar em discussão única e foi

transparência ou publicidade, foram semanas de embate

aprovado no dia 5 de novembro, também em votação

entre entusiastas de armas e parlamentares defensores de

única. Desde 7 de novembro de 2019, a matéria está sob

uma política responsável de controle de armas de fogo”.

análise do Senado. Até 30 de junho de 2020, a última

O projeto foi apresentado em 26 de junho de 2019,

ação havia sido uma audiência pública realizada, três

junto com a mensagem de solicitação de urgência, o que

meses antes. Em consulta pública online aberta pela casa,

exige, segundo a Constituição Federal, que, passados 45

a maioria das pessoas tem se manifestado a favor do

dias sem definição em plenário, a matéria tenha prio-

projeto. Até 30 de agosto, havia 5.896 votos eletrônicos

ridade de apreciação sobre as demais deliberações, à

favoráveis e 3.858 contra a proposta do presidente.
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O projeto altera o Estatuto do Desarmamento (Lei
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre registro, posse e comercialização de armas de

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:
APREENSÃO IMEDIATA
DE ARMA DE FOGO

fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas

Em meio à sucessão de retrocessos na legislação

(Sinarm) e define crimes), o Código Penal (Decreto-

nacional de controle de armas promovida pelo governo

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), além de

federal, um avanço veio do Congresso Nacional, ao

revogar dispositivos da Lei de Segurança Bancária

aprovar em 2019 um projeto de lei que determina a

(Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983) e da Lei de

apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do

Segurança Nacional (Lei nº 7.170, de 14 de dezembro

agressor em caso de violência doméstica. Com a nova lei,

de 1983). Em resumo, a proposta altera todas essas

a autoridade judicial deve determinar, dentro de 48 horas

leis para disciplinar o Sistema Nacional de Armas,

do recebimento de pedido de medida protetiva, a apre-

estabelecer definições, modificar regras do regis-

ensão de arma eventualmente sob a guarda do acusado.

tro, cadastro e porte de armas de fogo, modificar a

O projeto de lei foi apresentado pelo deputado

descrição dos crimes e o tempo de pena e regular o

Alessandro Molon (PSB-RJ), alterando a Lei nº 11.340,

exercício das atividades de atirador esportivo, caçador

de 7 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei

e colecionador de armas de fogo.

Maria da Penha. A deputada Christiane de Souza Yared

Mais conhecido pela sigla CAC, o grupo crescia ao

(PL-PR), relatora da proposta substitutiva, ao defen-

ritmo de cerca de oito mil pessoas ao ano em 2014,

der a aprovação da matéria, avaliou que a proteção

mas aumentou exponencialmente desde então, com

social das mulheres brasileiras está ameaçada por

um crescimento de quase 900% até 2018, segundo o

“um claro processo de maior flexibilização ao acesso

Instituto Sou da Paz. Com as facilidades criadas pelo

a armas de fogo, o que potencialmente tem o poder

governo de Jair Bolsonaro, os novos registros de armas

de aumentar ainda mais o crescimento dos índices de

para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores

violência doméstica”.

aumentaram 68% em 2019, em relação a 2018.

A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados

“Esse grupo hoje já soma 170 mil pessoas, boa parte

no dia 7 de agosto, quando se completaram 13 anos da

delas muito mais interessadas nos privilégios que a legisla-

sanção do projeto que deu origem à Lei Maria da Penha,

ção concede no acesso a armas de fogo do que em práticas

que cria mecanismos para coibir a violência doméstica

desportivas legítimas, na caça de manejo ou no colecio-

e familiar contra as mulheres. A aprovação no Senado

namento de itens históricos”, questiona o Instituto Sou

aconteceu cinco dias depois, no dia 12 de agosto. Com a

da Paz. Diferentemente das armas vendidas para pessoas

sanção do presidente da República, o projeto foi trans-

físicas, cujo registro é feito pela Polícia Federal, a aquisi-

formado na Lei nº 13.880, de 8 de outubro de 2019.

ção de armas por esse grupo é controlada pelo Exército.

A nova lei é mais um dispositivo contra os femini-

Segundo o Exército, até meados de 2019, havia

cídios. Enquanto os homicídios contra homens aconte-

163.546 pessoas no Brasil com registro de caçador,

cem predominantemente fora de casa, os assassinatos

atirador ou colecionador de armas. O Exército informa

de mulheres se dão, em geral, no ambiente doméstico,

também que 389.318 armas pertencem a essa categoria,

perpetrados por pessoas conhecidas das vítimas, princi-

uma média de 2,38 armas por cidadão, e que 989 armas

palmente namorados, companheiros ou maridos.

foram desviadas em 2018 por roubo ou furto.

Das vítimas de homicídio em 2017 no Brasil, 72,4%

O Instituto Sou da Paz também analisou todas as

foram agredidas com uso de arma de fogo. Entre os

propostas legislativas relacionadas à segurança pública

homens assassinados, 76,9% foram atingidos a bala, e

e justiça criminal apresentadas entre 2015 e 2018 na

entre as mulheres mortas, 53,8% também foram alvos

Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A pesquisa

de disparo. Entre 2012 e 2017, enquanto a taxa de homi-

identificou tendências legislativas como a prevalência

cídios de mulheres fora de casa diminuiu 3,3%, o índice

de projetos que buscam flexibilizar a política nacional de

de assassinatos no espaço doméstico aumentou 17%. “O

controle de armas e munições, inaugurada pelo Estatuto

aumento das mortes de mulheres em casa e por arma de

do Desarmamento em 2003.

fogo foi ainda maior: 25%”, destaca o Instituto Sou da Paz.
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A análise sobre um período mais longo revela um

AS ARMAS DA ELEIÇÃO

problema ainda mais grave. Entre 2007 e 2017, do total de

55,1

homicídios contra mulheres, 28,5% aconteceram dentro de
casa, e, nesse período, houve um aumento de 29,8% dos
casos de violência letal com uso de armas de fogo contra
elas em ambiente doméstico, segundo o Atlas da Violência
2019. A situação se torna mais preocupante, levando-se
em consideração os decretos do governo federal que

% dos votos válidos garantiram a eleição

flexibilizam a posse de armas, o que representa um risco

de Jair Bolsonaro em outubro de 2018. O

maior também de feminicídios.

candidato usou como principal discurso de

Os crimes contra a vida das mulheres em função do

campanha a proposta de flexibilização do

gênero passaram a ser tipificados como feminicídios a

acesso às armas.

partir da Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. A lei consi-

39,2

dera feminicídio quando o assassinato envolve violência
doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à
condição de mulher da vítima.
A nova lei alterou o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, mais conhecido como Código Penal,
estabelecendo o feminicídio como circunstância qualifica-

% dos eleitores escolheram Jair

dora do crime de homicídio. A nova lei também modificou

Bolsonaro como presidente. O percentual

a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, conhecida como

corresponde a 57,8 milhões de pessoas de

Lei de Crimes Hediondos, para incluir o feminicídio entre

um total de 147,3 milhões aptas a votar na

eles. Com isso, o crime de homicídio simples tem pena

eleição de 2018.

de seis meses a 20 anos de prisão, enquanto o crime de

61,0

feminicídio, um homicídio qualificado, tem pena de 12 a
30 anos de prisão.

BOLSONARO E ARMAS:
SEM COMPROVAÇÃO
DE EFETIVA NECESSIDADE

% dos brasileiros ouvidos pelo Instituto

Mal assumiu o posto de mandatário maior do Brasil,

Datafolha em dezembro de 2018 afirmaram

o presidente Jair Bolsonaro passou a aplicar o discurso

não concordar com a flexibilização para a

belicista adotado ao longo da campanha política de 2018.

aquisição de armas no país.

O primeiro de uma série de decretos e portarias facilitando

63,0

o acesso dos brasileiros a armas de fogo e munições foi
assinado no dia 15 de janeiro de 2019, duas semanas depois
da posse, efetivada no primeiro dia do ano.
A principal alteração da medida inicial no intento de
desfigurar o Estatuto do Desarmamento era o fim da
comprovação da “efetiva necessidade” de ter uma arma.

% dos cidadãos que participaram da

Mas a flexibilização da lei federal era tanta, que a reper-

consulta realizada em 2005 sobre a

cussão negativa dentro e fora do Congresso Nacional, nos

venda de armas e munições no Brasil

ambientes políticos e jurídicos, fez com que o presidente

se manifestaram contra a proibição do

revogasse o decreto, substituído por outro em maio de

comércio desse tipo de material.

2019. Recuo apenas estratégico para evitar derrotas no
Legislativo e no Judiciário.

270

/

A largada para a corrida armamentista estava dada,
mas era preciso desacelerar o ritmo. Mesmo assim, em
um ano e seis meses de mandato, o governo conseguiu

EFEITO IMEDIATO
E POTENCIALMENTE
DESASTROSO

impor uma sucessão de normas por meio de sucessivas

A ofensiva do presidente Jair Bolsonaro para facilitar

edições, revogações e reedições de decretos e portarias.

o acesso a armas, por meio de uma série de decretos

O primeiro dos vários decretos facilitava as regras

e portarias, teve um efeito imediato e potencialmente

para ter a posse de armas de fogo. A Lei Federal nº

desastroso. Mais de 200 mil licenças para aquisição

10.826, de 22 de dezembro de 2003, mais conhecida

de armas foram emitidas no Brasil no primeiro ano do

como Estatuto do Desarmamento, permite a posse para

novo governo. Os dados foram levantados pelo Instituto

pessoas maiores de 25 anos, com ocupação considerada

Sou da Paz.

lícita e residência certa, que comprovem capacidade

A Polícia Federal, que concede autorização de posse

psicológica e capacidade técnica para usar uma arma

para defesa pessoal, emitiu 54.300 licenças em 2019, um

e que não tenham antecedentes criminais nem estejam

aumento de 98% em relação ao ano anterior. O Exército,

respondendo a inquérito policial ou a processo criminal.1

responsável por conceder a autorização de posse a atira-

O primeiro decreto presidencial não alterou esses requisi-

dores esportivos, caçadores e colecionadores, liberou

tos, mas, ao mexer no trecho que trata da exigência para

outras 147.800 licenças para essas categorias, o que

comprovação da necessidade de possuir arma, facilitou

corresponde a 68% a mais do que em 2018.

consideravelmente as possibilidades de adquirir uma.

No primeiro semestre de 2020, a emissão de documen-

Na tentativa de justificar a medida, o presidente citou

tos pela Polícia Federal para posse de novos armamen-

o referendo transcorrido 13 anos antes, em 2005, por

tos aumentou 205%. Enquanto houve 24.236 registros

meio do qual 63% da população se manifestou contra

de novas armas nos primeiros seis meses de 2019, esse

a proibição do comércio de armas e munições. O texto

número chegou a 73.996 no mesmo período de 2020.

original do Estatuto do Desarmamento previa que a
população decidisse em referendo sobre o assunto.
No entanto, o referendo não tratava de regras para a
posse de armas, mas sobre a venda desse tipo de material.

FLEXIBILIZAÇÃO
SOB A FALÁCIA
DO DISCURSO BELICISTA

Ademais, uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em

O conjunto de medidas que o governo de Jair

dezembro de 2018, um mês antes da assinatura do decreto,

Bolsonaro vem adotando para desfigurar o Estatuto do

portanto, mostrou que 61% dos brasileiros não concorda-

Desarmamento e flexibilizar a legislação que restringe

vam com a flexibilização para a aquisição de armas. Em

o acesso a armas de fogos é forjado por um discurso

outubro, Jair Bolsonaro havia sido eleito com 55,13% dos

falacioso. O presidente e seus asseclas alegam que,

votos válidos, empunhando a bandeira pró-armas.

ao facilitarem a aquisição de armas, estão oferecendo

A assinatura do decreto foi o primeiro gesto

oportunidade de mais proteção aos cidadãos, especi-

concreto do novo presidente em cumprimento a

ficamente aos “cidadãos de bem”. “Sem dúvida, toda

uma das promessas feitas como candidato, durante

essa flexibilização só vai aumentar a possibilidade de

a campanha eleitoral de 2018. Especialistas em segu-

oferta de armas para os criminosos, não para o ‘cidadão

rança pública e representantes de organizações que

de bem’”, rebate o diretor da Open Society Foundations

atuam em defesa de políticas públicas para o enfren-

para a América Latina e o Caribe, Pedro Abramoway.

tamento à criminalidade e à violência viam a medida
com temeridade.

A retórica que ampara as medidas pró-armas se vale
de argumentos falsos para sensibilizar a população e,

Mesmo com a revogação do decreto, o temor só

ao mesmo tempo, atacar os defensores de uma política

cresceu com o passar dos meses e o conjunto de medidas

mais restritiva de acesso a esses equipamentos. “Faz-se

que vêm flexibilizando o Estatuto do Desarmamento. Ao

uma separação entre a arma de fogo na mão do ‘cidadão

facilitar a aquisição de armas de fogo, a circulação delas

de bem’ e a arma de fogo na mão de bandido: ‘arma de

já aumentou, o que pode agravar o quadro de insegurança

fogo na mão do ‘cidadão de bem’ não vai fazer mal para

e mortalidade violenta no país.

ninguém, mas arma de fogo na mão de bandido, sim’;
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MARCOS CORRÊA/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Presidente Jair Bolsonaro, em maio de 2019, durante visita ao Castelo São João, em Recife, onde está localizada a
coleção de armas brancas do Instituto Ricardo Brennand: admiração e apologia ao uso de armas

‘quem é a favor do desarmamento quer tirar a arma do

a qualquer pessoa se mais armas provocam mais ou

‘cidadão de bem’, em vez de tirar a arma de fogo da mão

menos crimes, a nossa intuição é dizer que provoca

do bandido’”, observa Pedro Abramoway.

mais crimes. O que torna complexo ou faz parecer

O debate público sobre controle de armas de fogo

muito difícil é muito mais a ideologia do que quem

e munições e a incidência política, por meio de leis e

conhece o tema e avalia”, aponta o diretor da Open

sistemas de segurança e justiça que façam valer as

Society Foundations.

restrições a esse tipo de material, são fundamentais em

Ele resgata que, a partir dos Estados Unidos, nos

qualquer sociedade que se preocupa com uma política

últimos 40 anos, a ideia de que aumentar a oferta

de segurança séria e eficiente. Mas em alguns países,

de armas na sociedade pode diminuir o número de

a exemplo do Brasil, o forte poder do lobby das armas

crimes foi se difundindo. “Só com muito esforço e

é um empecilho, ainda mais quando esse lobby tem o

muito dinheiro, é possível convencer as pessoas de

respaldo do governo.

algo assim, bastante absurdo”. Mais absurdo ainda

“O tema do controle de armas e munições é um

é verificar que essa correlação ainda encontra tanto

dos mais simples no campo da segurança pública,

espaço nas Américas, mesmo o continente tendo um

mas vem sendo deturpado pelo poderoso lobby das

percentual de homicídios causados pelo uso de arma

armas. É um tema simples, porque, se for perguntado

de fogo que gira em torno de 80%.
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No Brasil, nos últimos 11 anos, a proporção de assassinatos por arma de fogo sempre foi superior a 70%,
de acordo com os dados do Sistema de Informação
sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, compilados pelo Atlas da Violência 2019. Em 2017, último
ano analisado pela publicação, a proporção atingiu o

HOMICÍDIOS POR ARMA DE FOGO
Estados que em 2017 apresentaram proporção
de homicídios por arma de fogo superior a 72,4%,
a média nacional

Rio Grande do Norte

87,5%

teve o maior número de homicídios registrados, em

Ceará

86,5%

2017 a média nacional foi superada em 11 estados, com

Alagoas

84,2%

Sergipe

84,2%

Pernambuco

82,6%

Espírito Santo

80,7%

que as armas de fogo importadas, contrabandeadas, de

Paraíba

78,6%

cano longo, fuzis, são aquelas que estão nas mãos de

Rio Grande do Sul

78,1%

Acre

74,4%

indústria muito poderosa, que tem muito dinheiro e

Pará

73,5%

quer que as pessoas se convençam que ela não tem

Bahia

72,5%

maior percentual: 72,4%. Ano em que também o país

destaque para o Rio Grande do Norte, cuja proporção
chegou a 87,5%, e para o Ceará, que apareceu em
segundo lugar, com 86,5% dos homicídios causados
por armas de fogo.
“Vem se difundindo muito no imaginário brasileiro

bandido e que causam violência e matam as pessoas.
Essa ideia tem sido difundida pelo lobby de armas,

nada a ver com o tamanho da crise de homicídios e
que vende armas para o ‘cidadão de bem’”, questiona
Pedro Abramoway.

Fonte: Atlas da Violência 2019

O levantamento realizado pelo Instituto Sou da

O diretor da Open Society Foundations se atém

Paz sobre as armas de fogo apreendidas no Ceará,

às pesquisas realizadas pelo Instituto Sou da Paz que

entre janeiro de 2016 e junho de 2017, revela que 84%

demonstram claramente que a maioria das armas apre-

delas tinham cano curto (revólveres e pistolas), 73%

endidas no Brasil não são aquelas que, para efeito midi-

eram de calibre de uso permitido e 81% foram fabri-

ático, são apresentadas nos noticiários. “Não é verdade

cadas no Brasil. A partir de dados do Fórum Brasileiro

que as armas vêm todas do Paraguai, que são fuzis...

de Segurança Pública e da própria Secretaria da

Claro que é muito útil para a indústria das armas cada

Segurança Pública e Defesa Social, observou-se uma

vez que divulgam imagens horríveis e apavorantes de

presença residual, de 2,2%, das armas de maior poder

meninos com fuzil nas mãos, claro que isso choca muito

de fogo, como rifles, carabinas e submetralhadoras.

e é muito perigoso, mas essa imagem fica muito mais

Do total apreendido, 68,4% eram revólveres, 15,5%

na nossa cabeça do que a das armas que, realmente,

pistolas, 13,7% espingardas/escopetas e apenas 1,6%

estão mais matando as pessoas”.

correspondia a fuzis/rifles, 0,4% a carabinas, 0,2% a

Cano curto, revólver ou pistola, de fabricação
nacional. Esse é o perfil da grande maioria das armas

garruchas e 0,1% a metralhadoras, o mesmo percentual
para submetralhadoras.

de fogo apreendidas no país. “A arma que está mais

“São as armas compradas por ‘cidadãos de bem’

matando as pessoas no Brasil é feita e vendida

que estão matando as pessoas nas nossas ruas,

para o ‘cidadão de bem’, para a pessoa física, para

muito mais do que os fuzis, que representam 1,6%

a empresa de segurança e para as forças policiais.

das armas apreendidas. Então, isso dá uma dimen-

Essas armas, que entram legalmente em circulação,

são de como o debate está distorcido no Brasil, de

num primeiro momento, são desviadas ao longo do

como querem vender para a gente uma imagem de

caminho, indo parar nas mãos de criminosos. Então,

que é preciso armar o ‘cidadão de bem’ e de que

os crimes, os assassinatos, não são desconectados

isso protege as pessoas”, conclui o diretor da Open

das armas legais”, reforça Pedro Abramoway.

Society Foundations.
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MAIS ACESSO A ARMAS DE FOGO: MUDANÇAS EM VIGOR
Flexibilização do Estatuto do Desarmamento promovida pelo governo de Jair Bolsonaro para aumentar o
acesso a armas de fogo:
15 DE JANEIRO DE 2019

ANTES, o limite era de até 12 armas e 2 kg de

Prazo para renovação do registro de arma de

pólvora para caçadores.

fogo aumenta de cinco para dez anos

AGORA, os caçadores podem adquirir até 30

ANTES, o registro tinha validade de cinco anos.

armas, 90 mil munições e 20 kg de pólvora por ano.

AGORA, o prazo para renovação do registro
aumentou para dez anos. A mudança consta

Ampliação do porte de trânsito para atiradores

no primeiro decreto presidencial, que também

esportivos, caçadores e colecionadores

dispensava a comprovação de efetiva necessidade

ANTES, era proibido para essas categorias o

para aquisição de arma de fogo. Alvo de

porte de trânsito, ou seja, o uso de arma em

contestações, o texto foi revogado por outro, em

deslocamento, mas um decreto do presidente

maio, mas a ampliação do prazo para renovação do

Michel Temer, em 2016, permitiu que atiradores

registro foi mantida.

levassem arma municiada no caminho de casa
para o local de prática de tiro.

22 DE MAIO DE 2019

AGORA, o presidente ampliou, também por

Prática de tiro por pessoas entre 14 e 18 anos

decreto, o porte de trânsito para caçadores,

sem necessidade de autorização judicial

permitindo o porte de armas portáteis adquiridas

ANTES, a prática de tiro desportivo por menores

para a finalidade de caça, e para colecionadores,

de 18 anos precisava de autorização judicial e

permitindo o porte de armas curtas municiadas

restringir-se aos locais autorizados pelo Comando

em deslocamento para treinamento, participação

do Exército, utilizando arma da agremiação ou do

em competições ou exposição do acervo de

responsável quando por este acompanhado. Em 8

coleção. As mudanças aumentam o risco de

de maio de 2019, decreto presidencial estabeleceu

acidentes e a possibilidade de agressões.

que a prática de tiro precisaria do aval de apenas
um dos responsáveis legais.

Aquisição de armas por guardas municipais

AGORA, com o decreto de 22 de maio de 2019, foi

e forças de segurança não precisa mais de

fixada em 14 anos a idade mínima para prática de tiro.

autorização do Exército

Esse novo decreto mantém a dispensa de autorização

ANTES, era de competência do Comando do

judicial prevista pelo decreto de 8 de maio de 2019.

Exército autorizar a aquisição de armas e

Assim, pessoas de 14 a 18 anos, precisam apenas da

munições para guardas municipais, ainda que

autorização prévia conjunta dos responsáveis legais

no comércio nacional especializado. A aquisição

ou de um deles, na falta do outro.

de arma de fogo de calibre permitido no
comércio especializado, por outras instituições

25 DE JUNHO DE 2019

públicas, é realizada mediante autorização da

Mais armas e munições permitidas para

Polícia Federal.

atiradores esportivos e caçadores

AGORA, a aquisição de armas de uso permitido

ANTES, o limite era de até 16 armas e 12 kg de

é realizada diretamente junto ao fornecedor,

pólvora para atiradores.

independentemente de autorização do Comando

AGORA, os atiradores podem adquirir até 60

do Exército. A aquisição precisa apenas ser

armas, 180 mil munições e 20 kg de pólvora por ano.

comunicada ao Comando do Exército.

274

/

12 DE AGOSTO DE 2019

Ampliação do porte de arma de fogo pelos

Ampliação do acesso por civis a armas que eram de

integrantes das guardas municipais.

uso restrito, do Exército e das forças policiais.

ANTES, o porte estava autorizado aos integrantes

ANTES, algumas armas só poderiam ser usadas por

das guardas municipais das capitais dos estados

agentes do Exército e da polícia e categorias específicas.

e dos municípios com mais de 500 mil habitantes,

AGORA, com a portaria assinada pelo comandante do

além dos integrantes das guardas municipais dos

Exército, algumas armas, como pistolas (.40, .45 e 9mm),

municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil

que eram de uso restrito, estão acessíveis a civis.

habitantes, quando em serviço.
AGORA, os integrantes das guardas municipais

17 DE SETEMBRO DE 2019

podem portar arma de fogo nos limites

Porte de arma por produtor rural

territoriais de todo o estado em todos os casos,

ANTES, era permitido ao proprietário rural com posse

não importando as gradações por tamanho do

de arma de fogo o uso apenas dentro de casa.

município, e aqueles com autorização de porte

AGORA, está em vigor a lei, cujo projeto foi

podem levar a arma nos deslocamentos para as

apresentado pelo senador Marcos Rogério e

respectivas residências, mesmo quando localizadas

sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que

em município situado em estado limítrofe.

considera, para fins de posse de arma, toda a extensão
do imóvel rural como residência ou domicílio,

17 DE ABRIL DE 2020

autorizando, portanto, o dono a andar armado em

Anulação de regras para marcação, controle e

toda a área da propriedade, não apenas na sede.

rastreamento de armas e munições
ANTES, três portarias do Exército, elaboradas

30 DE SETEMBRO DE 2019

em conjunto com a Polícia Federal, o Ministério

Dispensa de certidão negativa de antecedentes

da Justiça, o Ministério Público Federal e o

criminais e de renovação de registro para policiais e

Tribunal de Contas da União, criavam medidas

outras carreiras da segurança pública

que representavam um avanço para marcação,

ANTES, eram exigências para autorizar a posse de

controle e rastreamento de armas e munições. Uma

arma de fogo: declaração de efetiva necessidade

estabelecia novos procedimentos administrativos,

(explicação dos fatos e circunstâncias que justificam a

acompanhamento e rastreamento de produtos

compra da arma de fogo), comprovação de idoneidade

controlados pelo Exército e o Sistema Nacional

(apresentação de certidões negativas de antecedentes

de Rastreamento de Produtos Controlados pelo

criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual,

Exército; outra regulamentava dispositivos de

Militar e Eleitoral) e não estar respondendo a inquérito

segurança, identificação ou marcação das armas

policial ou a processo criminal.

fabricadas no país; e uma terceira estabelecia novas

AGORA, decreto presidencial excluiu diversas

regras de marcação de embalagens e cartuchos

carreiras na área da segurança pública da necessidade

de munição.

de comprovar inexistência de inquérito policial ou

AGORA, com a revogação das portarias

processo criminal para compra de armas de uso

determinada pelo presidente, o sistema de controle

permitido ou restrito e para renovação do certificado

sobre esses materiais permanece vulnerável e as

de registro.

possibilidades de rastreamento continuam limitadas.
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NOTAS
O primeiro decreto de Jair Bolsonaro para facilitar e ampliar o
acesso dos brasileiros a armas de fogo e munições, assinado no dia
15 de janeiro de 2019, não alterava a exigência para que a posse
seja concedida a pessoas sem antecedentes criminais e que não
estejam respondendo a inquérito policial ou a processo criminal,
como previsto na Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento. Mas outro
decreto presidencial, de 30 de setembro de 2019, flexibilizou esse
item ao excluir diversas carreiras na área da segurança pública
da necessidade de comprovar inexistência de inquérito policial ou
processo criminal para compra de armas de uso permitido ou restrito
e para renovação do certificado de registro.
1

As operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) são realizadas
exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República,
nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de
segurança pública, em graves situações de perturbação da ordem.
Essas operações são reguladas pela Constituição Federal, no artigo
142; pela Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe
sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego
das Forças Armadas; e pelo Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de
2001, que fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na
garantia da lei e da ordem, e dá outras providências. As operações
concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com
poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Nessas
ações, as Forças Armadas agem de forma episódica, em área restrita
e por tempo limitado, com o objetivo de preservar a ordem pública,
a integridade da população e garantir o funcionamento regular das
instituições. A decisão sobre o emprego excepcional das tropas
é feita pela Presidência da República, por motivação ou não dos
governadores ou dos presidentes dos demais poderes constitucionais.
Exemplo de uso das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem
foi o emprego de tropas em operações de pacificação do governo
estadual em diferentes comunidades do Rio de Janeiro, estado que,
desde 2010, mais recebeu operações de Garantia da Lei e da Ordem.
Mais recentemente, tropas federais foram enviadas também aos
estados do Espírito Santo, Rio Grande Norte e Ceará, em 2017, 2018 e
2020, respectivamente. Nos três estados, as Forças Armadas foram
acionadas após paralisação de policiais.

2
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Estatuto do Desarmamento
evitou 121 mil óbitos em oito anos
O Atlas da Violência adverte: a presença de uma arma de fogo em casa conspira contra
a segurança da família, pois aumenta as chances de algum morador sofrer homicídio,
suicídio ou acidente fatal, inclusive envolvendo crianças. Mais perigo, menos proteção.

OS ESPECIALISTAS em segurança pública que elaboram

estivesse sob a vigência do Estatuto do Desarmamento.

o Atlas da Violência questionam as tentativas de dimi-

Um dos estudos realizados pelo pesquisador Daniel

nuir as restrições à posse e ao porte de armas de fogo,

Cerqueira concluiu que, entre 2011 e 2013, haveria pelo

mesmo com uma extensa literatura empírica, nacional

menos 41% a mais de homicídios em relação aos 55.113

e estrangeira, que evidencia a correlação entre maior

casos que foram registrados.

acesso a esse tipo de armamento e mais homicídios.

“Caso o Estatuto do Desarmamento não tivesse

Estudos conduzidos pelo economista Daniel Cerqueira,

sido sancionado em 2003, em média, entre 2011 e 2013,

que também é coordenador da publicação, mostram que

haveria pelo menos 77.889 homicídios no Brasil, ou

o Estatuto do Desarmamento contribuiu decisivamente

41% a mais de homicídios, em relação ao observado”,

para impedir a morte de 121 mil pessoas no Brasil entre

demonstra o Atlas da Violência. Quando se analisa o

2004 e 2012.

cenário contrafactual por região, o resultado seria ainda

“Uma crítica ingênua dos que defendem a revogação

mais grave para os estados do Norte e Nordeste. “Se

do Estatuto do Desarmamento é que esta lei não teria

a questão da vitimização violenta assumiu contornos

sido capaz de fazer diminuir a criminalidade no Brasil,

de uma tragédia social no Brasil, sem o Estatuto do

especialmente nos estados do Norte e do Nordeste,

Desarmamento a tragédia seria ainda pior”, conclui o

onde a taxa de homicídio aumentou vigorosamente

Atlas da Violência.

nos anos 2000. Obviamente, tal crítica é simplória

Não resta dúvida. “Menos armas, menos homicídios,

porque a questão das armas de fogo é apenas um dos

menos suicídios e menos acidentes fatais. Isto é um

muitos elementos que concorrem para condicionar o

consenso na literatura internacional!”. Os slides apresen-

crime e, em particular, os homicídios”, refuta o Atlas

tados pelo coordenador do Atlas da Violência resumem

da Violência 2016.

taxativamente o que uma parcela da população brasisleira

A criminalidade violenta, em geral, e os homicídios,

ainda resiste em acreditar.

em particular, envolvem múltiplos fatores e, por isso

O Atlas da Violência 2019, ao apresentar uma série

mesmo, exigem soluções em várias frentes. “Nesse

de estudos realizados em outros países, também reforça

sentido, uma lei ou uma política pode ser efetiva para

que existe consenso na literatura científica internacional

diminuir crimes, ainda que observacionalmente se

sobre os efeitos perniciosos da difusão de armas de

constate um aumento das taxas criminais. Basta que

fogo na sociedade. “A presença de uma arma de fogo

outros fatores concorram para determinar o aumento

no lar conspira contra a segurança da família, ao fazer

da dinâmica criminal (como expansão dos mercados de

aumentar inúmeras vezes as chances de algum morador

drogas ilícitas, entre outros), a despeito da efetividade

sofrer homicídio, suicídio ou um acidente fatal, inclusive,

da lei”, reforça a publicação.

envolvendo crianças”.

De acordo com o Atlas da Violência, uma análise

Existe uma vasta produção científica também nacio-

minimamente adequada, do ponto de vista metodológico,

nal comprovando que o maior acesso a armas de fogo

deveria considerar um cenário contrafactual, ou seja,

representa um maior risco de letalidade. O próprio

a estimativa dos homicídios esperados, se o Brasil não

coordenador do Atlas da Violência tem uma série de
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Protesto durante votação, em comissão especial da Câmara do Deputados, em outubro de 2015,
que aprovou texto-base do substitutivo do projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento

estudos desenvolvidos como técnico do Instituto de

de execução penal e financiamento. As armas fazem

Pesquisa Econômica Aplicada, desde o início dos anos

parte do campo de elementos criminógenos, onde ele

de 1980, atestando que essas armas oferecem mais

sugere aperfeiçoar o Estatuto do Desarmamento para

perigo do que proteção.

garantir um controle mais efetivo das armas de fogo e

Em 2016, então diretor de Estudos e Políticas do

o uso da tecnologia para retirá-las de circulação, com

Estado, das Instituições e da Democracia do Instituto

base em análises de sistema de sensoriamento remoto,

de Pesquisa Econômica Aplicada, Daniel Cerqueira

geoprocessamento e GPS1.

esteve na Câmara dos Deputados para apresentar o

“O Estatuto do Desarmamento é uma das poucas

resultado de um conjunto de trabalhos sobre violência,

políticas nacionais que tiveram realmente efeito na

com destaque para a juventude, grupo etário mais

redução de homicídios”, avalia o diretor da Open

atingido. Como explicita o título “Enfrentamento ao

Society Foundations para a América Latina e o Caribe,

homicídio de jovens: evidências empíricas e sugestões

Pedro Abramoway. “Quando foi publicado o Estatuto

de políticas públicas”, a apresentação trouxe, além do

do Desarmamento, houve uma campanha de reco-

embasamento dos estudos, propostas para enfrentar

lhimento de armas em escala nacional, em que mais

o problema.

de 500 mil armas foram recolhidas em todo o Brasil.

O pesquisador elencou 20 sugestões distribuídas

Pela primeira vez no país, em muito tempo, houve

por seis campos de ação: polícia, informação, elemen-

uma redução de homicídios, claramente associada ao

tos criminógenos, crianças e jovens, sistema penal e

Estatuto do Desarmamento”.
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COM E SEM DESARMAMENTO

PROJETO REVOGA ESTATUTO
DO DESARMAMENTO

Número observado de homicídios e cenário
contrafactual, ou seja, caso não estivesse em vigor o
Estatuto do Desarmamento (médias entre 2011 e 2013)

Bolsonaro assinou o primeiro de vários decretos para faci-

Cenário
contrafactual

Dados
observados

Em janeiro de 2019, quando o presidente Jair
litar o acesso dos brasileiros a armas de fogo, havia 187
projetos no Congresso Nacional para alterar o Estatuto
do Desarmamento2. O número já foi maior, segundo o

Rondônia

482

482

Instituto Sou da Paz, responsável pelo levantamento.

Acre

343

206

Desde 2003, quando o Estatuto do Desarmamento entrou

Amazonas

1.902

1.263

em vigor, foram apresentadas outras 175 propostas de

Roraima

292

158

lei para mudar as regras, totalizando 362 iniciativas

Pará

3.259

3.260

Amapá

398

226

Tocantins

548

357

desde a diminuição das restrições para o porte de arma até

Maranhão

1.817

1.819

a revogação da lei. Nesse conjunto amplo de projetos, os

Piauí

778

538

parlamentares defendem autorização para andar armado na

Ceará

6.260

3.698

rua; permissão de porte para várias categorias profissionais,

nesse sentido.
As tentativas de flexibilização do Estatuto do
Desarmamento abrangem uma variedade de propostas,

entre elas, caminhoneiros e pilotos de aeronaves comerciais,

Rio Grande do Norte 1.743

1.205

Paraíba

2.402

1.566

Pernambuco

4.996

3.299

Alagoas

3.348

2.159

Sergipe

1.436

860

Bahia

6.976

5.643

o Estatuto do Desarmamento tem como objetivo promo-

Minas Gerais

6.564

4.487

ver o relaxamento das regras. Poucas são as iniciativas

Espírito Santo

1.967

1.667

Rio de Janeiro

6.514

4.684

São Paulo

8.592

5.931

Paraná

4.597

3.241

Santa Catarina

1.177

795

Estatuto do Desarmamento já havia passado por alte-

Rio Grande do Sul

3.152

2.243

rações, como a concessão do porte de arma a guardas

Mato Grosso do Sul

983

656

municipais, agentes penitenciários e auditores. Em 2016, já

Mato Grosso

1.466

1.079

Goiás

4.319

2.616

Distrito Federal

1.576

976

Brasil

77.889

55.113

Fonte: Atlas da Violência
Elaboração: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/Diretoria de
Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia
O cenário contrafactual foi produzido levando em conta a projeção da diminuição da prevalência de armas de fogo em cada unidade federativa, na comparação da média entre 2001 e 2003 (antes do Estatuto do Desarmamento),
contra a média entre 2011 e 2013; e a estimativa do efeito das armas de fogo
sobre homicídios feita pelo economista Daniel Cerqueira (2014).
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e para ocupantes de mandatos públicos, como deputados
e senadores; e até mesmo a nulidade das competências
da Polícia Federal nessa área, devolvendo as atribuições
às polícias estaduais, como era antes de 2003.
A grande maioria das propostas que tentam alterar

que buscam alterar a lei para tornar mais rigoroso o
controle do uso de armas de fogo, a exemplo do projeto
de aumento de penas para quem for flagrado cometendo
crimes com tais equipamentos.
Antes da ofensiva do governo de Jair Bolsonaro, o

durante o governo de Michel Temer, após o impeachment
de Dilma Rousseff, o prazo de validade de registro de armas
foi estendido de três para cinco anos e as exigências para
exames de capacidade técnica foram flexibilizadas.
No Congresso Nacional, a matéria em estágio mais
avançado de tramitação nesse campo é exatamente a
proposta que revoga o Estatuto do Desarmamento para
criar o Estatuto de Controle de Armas de Fogo. O Projeto
de Lei nº 3.722/12, apresentado pelo deputado federal
Rogério Peninha (MDB-SC), foi aprovado em comissão
especial na Câmara dos Deputados em 2015 e está pronto
para ser submetido à votação em plenário.

/

Página eletrônica do deputado federal Rogério Peninha apresenta placar sobre posicionamento na Câmara dos Deputados
e no Senado acerca do projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento: cinco cearenses a favor e 11 indecisos

O novo Estatuto de Controle de Armas de Fogo

Atualmente, o porte é permitido aos integrantes das

acabaria com a necessidade de renovação do registro

Forças Armadas, policiais em geral, guardas municipais

de arma. A proposta retira a exclusividade da Polícia

e prisionais, agentes de segurança do poder Judiciário,

Federal em registrar as armas de civis, ampliando essa

auditores fiscais da Receita Federal e do Trabalho e empre-

possibilidade também para as polícias Civil e Militar dos

gados do setor de segurança e de transportes de valores. O

estados, por meio de convênios.

Estatuto do Desarmamento também permite o porte para a

O projeto facilita a posse de arma e amplia consi-

caça de animais, aos desportistas de tiro e às pessoas que

deravelmente as condições para o porte. A proposta

demonstrem efetiva necessidade por atividade profissional

diminui de 25 para 21 anos a idade para que o solicitante

de risco ou por ameaça à integridade física.

receba a autorização de posse e elimina a exigência

O projeto do Estatuto de Controle de Armas de Fogo

de apresentação de certidões de antecedentes crimi-

é também mais condescendente com quem tenha auto-

nais, restringido a posse apenas se a pessoa tiver sido

rização de porte e seja abordado ou detido em estado

condenada por crime doloso.

de embriaguez ou sob efeito de drogas. Pelas regrais

Já o porte de arma, proibido em todo o território

atuais, nesses casos, a autorização de porte perde auto-

nacional, exceto para algumas categorias profissio-

maticamente a eficácia. Com as novas regras, a licença

nais e outros casos bem específicos, passaria a ser

seria suspensa por 30 dias, podendo o procedimento

permitido para fins de defesa pessoal e patrimonial a

administrativo determinar a restituição, validação por

todos os cidadãos que cumprirem os requisitos para

período entre 30 dias e dois anos ou cassação definitiva.

posse. A proposta amplia ainda a lista de autoridades a

A proposta também prevê um tratamento diferenciado

portar arma, incluindo deputados, senadores, agentes

nos casos de apreensão de armas e munições. Segundo o

de segurança socioeducativos e peritos e auxiliares de

Estatuto do Desarmamento, esse material, se não cons-

perícia oficial criminal.

tituir prova em inquérito policial ou criminal, deve ser
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MAIS ARMAS, MAIS MORTES
Estudos compilados pelo Atlas da Violência contrariam as teses armamentistas.
O acesso às armas de fogo só aumenta o risco de acidentes, homicídios e suicídios.
A flexibilização do porte de armas nos Estados

Nos Estados Unidos, há consenso nas

Unidos fez aumentar entre 13% e 15% a taxa de

evidências de que leis de armas de fogo mais

crimes violentos em dez anos.

rígidas estão associadas a reduções nas taxas

John J. Donohue III, professor da Universidad

de homicídios por armas de fogo

Stanford - Jornal of Empirical Legal Studies - 2019

Joyce Lee Malcolm e John Donohue et al. -

O que diz o Atlas da Violência: É o mais abran-

2017 e 2019

gente artigo científico sobre o efeito da flexibi-

O que diz o Atlas da Violência: É um trabalho

lização do porte de armas nos Estados Unidos,

de revisão sistemática da literatura, agora, mais

publicado por um dos mais proeminentes pesqui-

uma vez, confirmado.

sadores mundiais sobre os efeitos da difusão de
arma de fogo e colegas. Os autores se basearam

Nos bairros onde há mais domicílios com

numa metodologia econométrica robusta para

armas de fogo acontecem mais roubos a

capturar a causalidade.

residências
Philip Jackson Cook e Jens Ludwig - Universidades
de Stanford e Chicago, respectivamente - 2002

A disponibilidade de armas de fogo é o principal

O que diz o Atlas da Violência: O trabalho

elemento propiciador de suicídios, homicídios e

demonstra evidências de que a arma dentro de

assassinatos em massa.
Associação Médica Americana - The Journal of

casa, menos do que um instrumento para propiciar

the American Medical Association - 2017

a segurança do lar, funciona como um atrativo

O que diz o Atlas da Violência: Um dos mais

para o criminoso, ainda mais que existe o fator

prestigiados periódicos científicos internacionais,

surpresa a favor do perpetrador.

publicado desde 1883, produziu um editorial onde
resumiu as conclusões de décadas de pesquisas e

O risco de um homem cometer suicídio em

conclamou a sociedade americana a combater a epide-

casas onde há armas aumenta 10,4 vezes.

mia da violência armada.

Em função de acidentes domésticos envolvendo armas de fogo, 1.300 crianças são

90% das revisões de literatura são contrárias

mortas e 5.790 são internadas a cada ano nos

à tese “mais armas, menos crimes”: a quantidade

Estados Unidos.

de armas tem efeito sobre os homicídios, sobre a

Linda Dahlberg e Katherine Fowler - 2004 e 2017

violência letal e sobre alguns outros tipos de crime.

O que diz o Atlas da Violência: Além dos

Thomas Victor Conti - Dossiê Armas, Crimes e

estudos que demonstram que a maior difusão de

Violência: o que nos dizem 61 pesquisas recentes
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arma de fogo faz aumentar a insegurança pública,

O que diz o Atlas da Violência: Das dez revi-

vários trabalhos científicos mostram que uma arma

sões de literatura ou meta-análises publicadas em

de fogo dentro do lar faz aumentar as mortes violen-

periódicos com revisão por pares entre 2012 e 2017,

tas dos moradores, seja por questões que envol-

nove concluíram que a literatura empírica disponí-

vem crimes passionais e feminicídios, seja porque

vel é amplamente favorável à conclusão sobre os

aumenta barbaramente as chances de suicídio, ou

efeitos perniciosos da difusão de armas de fogo

ainda porque aumentam as chances de acidentes

na sociedade.

fatais, inclusive envolvendo crianças.

/

Dos crimes letais intencionais conhecidos, mais

JOYCE LEE MALCOLM é professora de Direito

de 20% das mortes acontecem por questões inter-

Constitucional da Universidade George Mason, no

pessoais, como brigas de vizinho, crimes passionais,

estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Autora do

brigas de bar etc.

livro “Violência e armas, a experiência inglesa”, ela

Renato Dirk e Lílian de Moura - 2017

é considerada a principal historiadora sobre controle

O que diz o Atlas da Violência: O indivíduo com

de armas na Inglaterra. Na obra, ela apresenta um

uma arma de fogo na mão que se envolve em um

estudo sobre a sociedade inglesa desde a Idade Média

conflito aumenta as chances de ocorrência de uma

até o século XX, analisando mudanças de atitudes

tragédia, como mostra esse estudo com dados do

frente à criminalidade, o impacto da guerra, as varia-

Instituto de Segurança Pública, do Rio de Janeiro.

ções econômicas e também as modificações nos
códigos penais.

Uma vítima de um assalto quando armada possui

PHILIP JACKSON COOK é professor de política

56% a mais de chances de ser morta do que a

pública na Escola de Políticas Públicas de Sanford

vítima desarmada.

e nos departamentos de Sociologia e Economia da

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - 1999

Universidade de Duke, no estado da Carolina do Norte,

O que diz o Atlas da Violência: A arma de fogo

nos Estados Unidos. Ele trabalha com pesquisas sobre

no ambiente urbano é um bom instrumento de ataque,

justiça criminal, polícia, armas e crimes violentos,

mas um péssimo instrumento de defesa, em vista do

entre outros temas.

fator surpresa. Aliás, as mortes de inúmeros policiais
nos dias de folga atestam esse ponto.

JENS LUDWIG é professor e diretor do Laboratório
do Crime, da Universidade de Chicago, no estado de
Illinois, nos Estados Unidos, e codiretor do Escritório

JOHN DONOHUE é advogado e economista,

Nacional de Pesquisa Econômica, no estado de

professor na Stanford Law School, Faculdade de Direito

Massachusetts, também nos Estados Unidos, onde

da Universidade de Stanford, no estado da Califórnia,

mantém um grupo de trabalho sobre economia do crime.

nos Estados Unidos. Ele é amplamente conhecido por

KATHERINE FOWLER é cientista sênior da Equipe

sua crítica do livro de John Lott “Mais armas, menos

de Vigilância da Mortalidade na Divisão de Prevenção

crimes” e pelos estudos sobre justiça criminal, encar-

da Violência no Centro Nacional para Prevenção e

ceramento, pena de morte, policiamento e fatores que

Controle de Lesões, em Atlanta, no estado da Geórgia,

influenciam a criminalidade.

nos Estados Unidos.

THOMAS VICTOR CONTI é doutor em econo-

LINDA DAHLBERG é conselheira sênior da Divisão

mia, cientista de dados, pesquisador da Universidade

de Prevenção da Violência dentro do Centro Nacional

Estadual de Campinas (Unicamp) e professor do

para Prevenção e Controle de Lesões.

Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) e do Instituto

RENATO DIRK é cientista social, mestre em

de Direito Público (IDP-SP). Economia do crime é

estudos populacionais e pesquisas sociais pela

uma das suas áreas de pesquisa. Entre 2013 e 2017,

Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do Instituto

ele traduziu 48 resumos de pesquisas sobre arma-

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

mentos, das quais 90% foram taxativas ao apontar

LÍLIAN DE MOURA é policial civil, lotada na

que um maior número de armas aumenta o número

Corregedoria Interna da Polícia Civil do Estado do

de crime letais.

Rio de Janeiro.
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encaminhado ao Comando do Exército para destruição

tiverem se manifestado publicamente a respeito do

no prazo de 48 horas. Com a nova proposta, armas e

assunto”. O mandato considera válidos para mudança

munições apreendidas seriam destruídas apenas em

“postagens em redes sociais, publicações no site do

último caso. A destinação, nessa ordem de prioridade,

parlamentar, vídeos, notícias veiculadas pela imprensa”

seria para instituições e órgãos públicos, doação para

e desconsidera “manifestação feita por e-mail, resposta

museus, venda e desmanche para uso de matéria-prima.

de comentário no Facebook, posicionamento vago”.

O projeto facilita ainda a aquisição de armas produzidas fora do Brasil. Atualmente, uma portaria do Ministério
da Defesa determina que a importação de armas de fogo e
demais produtos controlados poderá ser negada, quando
existirem similares fabricados por indústria brasileira do
setor de defesa. Os critérios de similaridade são definidos
por uma portaria do Comando do Exército, instituição
responsável por autorizar a importação desses produtos.
Com as novas regras propostas, a importação seria
autorizada desde que o produto fabricado no Brasil não
atendesse às especificações técnicas e de qualidade
pretendidas pelo órgão adquirente. E mais: a autorização
poderia ser concedida pelos governos estaduais, quando
se destinarem às polícias Civil e Militar e ao Corpo de
Bombeiros, e pelo Ministério da Justiça, nos casos das
polícias Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal.
Empresas, em geral, poderiam importar para o comércio

NOTAS
GIS, Geographic Information System, ou SIG, Sistema de Informações
Geográficas, é projetado para capturar, armazenar, manipular e
apresentar uma diversidade de dados geográficos. O sistema permite
visualizar, questionar e interpretar dados de uma determinada
localidade, buscando entender padrões e tendências, servindo como
informação de caráter estratégico para indivíduos e organizações dos
mais diferentes campos.
O sistema favorece a comparação entre muitos tipos de informações.
A localização pode ser expressa em um mapa de diversas formas,
como latitude e longitude, endereço ou código postal. Em geral, o
mapeamento tem como principais fontes de dados o sensoriamento
remoto, o geoprocessamento e o GPS - Global Positioning System ou
Sistema de Posicionamento Global, que consiste numa tecnologia
que utiliza satélites e dispositivos para fornecer informações sobre a
localização no globo terrestre.

1

O Estatuto do Desarmamento passou a vigorar no Brasil a partir da
Lei nº. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências.
A lei foi regulamentada pelo Decreto nº. 5.123, de 1º de julho de 2004.

2

as armas de uso permitido.
O autor da proposta criou um placar em sua página
eletrônica para apresentar o posicionamento dos parlamentares. Os 513 deputados federais e 81 senadores
estão distribuídos em três listas: a favor, indeciso e
contra. Na Câmara, a maioria é de indecisos: 207 deputados (40,4%), seguidos de 170 a favor (33,1%) e 136
contra (26,5%). No Senado, a maioria é contra: 49
senadores (60,5%), seguidos de 21 a favor (25,9%) e
11 indecisos (13,6%).
Dos 22 deputados federais cearenses, seis se
posicionam contra a revogação do Estatuto do
Desarmamento e cinco votariam a favor, mas 11 ainda
se dizem indecisos, de acordo com o levantamento.
Já os três senadores do Ceará constam na relação
dos que votariam contra a proposta. O placar é um
instrumento de pressão. Ao apresentar a lista com o
nome dos parlamentares, a página eletrônica do autor
do projeto dá como definitiva a escolha deles: “Veja
como cada um vai votar”.
O mandato do deputado Rogério Peninha esclarece
quais as possibilidades de mudança no placar. “Só serão
alterados os posicionamentos dos parlamentares que
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Mais de 1 milhão de mortes a
bala no Brasil em 40 anos
Ceará apresentou o terceiro maior crescimento do país em letalidade por arma de
fogo, entre 2007 e 2017. Crescimento médio anual da taxa de homicídios a tiro no
Brasil diminuiu seis vezes nos 14 anos após o Estatuto do Desarmamento.

ENTRE 1980 E 2017, cerca de 955 mil pessoas foram

A série histórica de 37 anos mostra uma quebra de

mortas com o uso de armas de fogo no Brasil, segundo

tendência na velocidade de crescimento das mortes por

o Atlas da Violência 2019. Com base na observação dos

armas de fogo em 2003. O Atlas da Violência não desconsi-

dados dos anos mais recentes, é possível afirmar que,

dera outras razões alheias ao Estatuto do Desarmamento.

em quatro décadas, esse número já supera 1 milhão de

“Contudo, se esse fosse o caso, tal fenômeno deveria afetar

vítimas. Em 2017, último ano analisado na publicação, pelo

a violência em geral e não apenas as mortes por armas

menos 72,4% dos homicídios no país foram praticados

de fogo, mas os homicídios por outros meios também”.
A fim de visualizar essa questão, a equipe de pesqui-

com armas de fogo.
Se não fosse o Estatuto do Desarmamento, em vigor

sadores fez dois exercícios. “No primeiro, projetamos os

desde dezembro de 2003, o quadro seria ainda mais

homicídios por arma de fogo e os homicídios por outros

grave. “De fato, os dados sobre violência armada no

meios após 2003, na hipótese de que as taxas de cres-

Brasil mostram a escalada de homicídios no rastro de

cimento dos indicadores desses grupos de letalidade se

uma verdadeira corrida armamentista que varreu as

dessem, a partir desse ano, de forma idêntica às verifi-

décadas de 1980 e 1990 até 2003”, aponta o Atlas

cadas pelas médias anuais de crescimento vigente nos

da Violência.

14 anos anteriores”.

Os pesquisadores envolvidos na publicação compara-

No segundo exercício, foram consideradas as taxas

ram o crescimento da violência letal com uso de arma de

médias anuais de crescimento nos três anos antes de

fogo no país em dois períodos iguais: 14 anos antes e 14

2003. “Basicamente, o gráfico mostra que considerando

anos depois do Estatuto do Desarmamento. E demonstra-

as trajetórias de letalidade no período pré Estatuto do

ram a importância inequívoca da lei federal na redução

Desarmamento (tanto num prazo mais longo – 14 anos –

da letalidade com o uso desse instrumento.

quando num prazo mais curto – três anos, para projetar

Enquanto nos 14 anos sob vigência do Estatuto do

o futuro), enquanto verificamos trajetórias idênticas de

Desarmamento, entre 2003 e 2017, o crescimento médio

homicídios por outros meios, entre 2003 e 2017, há, por

anual da taxa de homicídios por arma de fogo foi de 0,85%,

outro lado, uma clara mudança na trajetória das mortes

nos 14 anos antes, entre 1989 e 2002, a taxa média anual

por armas de fogo, que teriam crescido muito mais do

havia sido de 5,44%, ou seja, mais de seis vezes maior.

que os dados efetivamente observados”.
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Número observado de homicídios por arma de fogo
Trajetória dos homicídios por arma de fogo, seguindo a média do crescimento nos últimos 14 anos
Trajetória dos homicídios por arma de fogo, seguindo a média do crescimento nos últimos três anos
Número observado de homicídio por outros meios, não por arma de fogo
Trajetória dos homicídio por outros meios, não por arma de fogo, seguindo a média dos últimos 14 anos
Trajetória dos homicídio por outros meios, não por arma de fogo, seguindo a media dos últimos três anos

Fonte: Ministério da Saúde/Sitema de Informação sobre Mortalidade
Elaboração: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia
Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Assim, os pesquisadores concluíram que, mesmo que

O Atlas da Violência acrescenta ainda que, em função

outros fatores possam explicar a mudança de padrão de

de fatores locais, existe, claramente, uma heterogeneidade

letalidade após 2003, esses fatores alternativos teriam

na dinâmica da violência armada entre as unidades fede-

de dar conta de explicar por que a alteração ocorre

rativas, considerando, inclusive, as dimensões do Brasil.

exatamente em 2003 e por que ela ocorre apenas para

A publicação observa que, no estado de São Paulo, por

a violência armada e não para as agressões por outros

exemplo, o Estatuto do Desarmamento serviu para impul-

meios. “Tais exercícios trazem, portanto, uma forte suges-

sionar uma política focada no controle e retirada das armas

tão do efeito do Estatuto do Desarmamento para frear

de fogo das ruas, que já acontecia desde 1999, portanto,

a violência armada no país”.

quatro anos antes da criação da lei federal.
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do país. “Em outros estados, em que não houve um enfoque
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AUMENTO DE 1% DE ARMAS
DE FOGO ELEVA EM ATÉ
2% TAXA DE HOMICÍDIO

na retirada de armas de fogo de circulação e onde as facções

A cada 1% a mais de armas de fogo em circulação no

criminosas atuaram de forma mais intensiva e se viram envol-

Brasil há um aumento de até 2% na taxa de homicídios.

tas em escaramuças pelo domínio de mercados varejistas e

É o que evidencia um estudo publicado em 2013 pelo

rotas de transporte de drogas, se percebeu um aumento da

economista Daniel Cerqueira, atualmente coordenador

violência armada”, compara o Atlas da Violência.

do Atlas da Violência. A edição de 2019 acrescenta que

O Ceará é um dos três estados onde essa dinâmica se

resultados qualitativamente idênticos foram obtidos

deu de forma mais intensa nos últimos 11 anos analisados.

por dois outros pesquisadores, que utilizaram métodos

O aumento da letalidade por arma de fogo cresceu 254,7%

quantitativos também sofisticados.

no período, menor apenas do que no Rio Grande do Norte,

“Além disso, nesses trabalhos não se verificou qual-

onde chegou a 286,9%, e no Acre, que atingiu espantosos

quer relação da difusão da arma de fogo com a diminui-

538,4% de aumento na taxa de homicídios a bala.

ção de crimes contra o patrimônio”, aponta o Atlas da

Números tão expressivos repercutiram para aumentar o

Violência, ao citar as duas teses de doutorado defendidas

índice nacional, mesmo mais da metade dos estados regis-

na Escola Brasileira de Economia e Finanças, da Fundação

trando queda nas mortes por arma de fogo. “O resultado

Getúlio Vargas, e na Universidade de São Paulo.

dessa combinação de fenômenos fez com que as taxas

A correlação entre maior circulação de armas

de homicídio por arma de fogo aumentassem em 26,9%

de fogo e mais assassinatos é comprovada pelos

na última década, ou 6,0% apenas no último ano, mesmo

números. O Mapa das Armas de Fogo nas Microrregiões

que 15 unidades federativas tenham obtido redução no

Brasileiras, o estudo divulgado em 2013 pelo Instituto

índice de letalidade armada”, conclui o Atlas da Violência.

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), demonstra que
as microrregiões com maior difusão de armas de fogo

HOMICÍDIOS NO BRASIL

apresentam taxa de homicídios 7,4 vezes maior que as
de menor difusão.

618,8

armas de fogo eleva em até 2% a taxa de homicídio. Por

mil homicídios foram registrados no período de

efeito sobre a taxa de crimes contra a propriedade.

2007 a 2017 no Brasil.

O uso defensivo da arma de fogo para conter crimes

436,9

contra a propriedade é na verdade uma lenda que não

senta 70,6%.

Desarmamento conseguiu frear a escalada armamentista

65,6
47,5

no Brasil, mesmo tendo sido gradativamente desca-

mil pessoas foram mortas a bala, o que repre-

em 2014, realizado também por Daniel Cerqueira e pelo

senta 72,4%.

professor João Manoel de Mello, do Departamento de

“Segundo nossas estimativas, o aumento de 1% de
outro lado, a difusão de armas nas cidades não possui

reflete a realidade”, sustenta Daniel Cerqueira, um dos
autores do trabalho.

mil pessoas foram mortas a bala, o que repre-

mil homicídios foram registrados em 2017 no país.

O Atlas da Violência 2019 aponta que o Estatuto do

racterizado, a partir de 2007, por diversas iniciativas
parlamentares que passaram a flexibilizar as regras.
Se não fosse a lei, a taxa de homicídios teria crescido
12% a mais entre 2004 e 2007, em relação ao índice
que foi observado nesse período. A constatação vem
do estudo “Menos armas, menos crimes”, publicado

Economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio
Fonte: Atlas da Violência 2019
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de Janeiro).
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FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Familiares e amigos enterram no cemitério de Irajá o corpo do menino Ryan Gabriel, de quatro anos, morto após ser
atingido por uma bala perdida durante confronto de traficantes, em Madureira, no Rio de Janeiro, em março de 2016

618.858 ASSASSINATOS
EM 11 ANOS, 75% COMETIDOS
COM ARMAS DE FOGO
Levantamento realizado pelo Atlas da Violência 2019
revela que as armas de fogo foram usadas em 75,04% dos

cresceu consistentemente até 2003, ano em que o
Estatuto do Desarmamento entrou em vigor. O percentual atingiu 71,1% em 2016, mas especialistas na área
de segurança apontam que ele poderia ser muito maior,
caso o Brasil não estivesse sob a vigência da lei.

assassinatos no Brasil no período de 2007 a 2017. Nesses 11

A publicação cita uma série de estudos que refutam

anos, foram registrados no país 618.858 homicídios, sendo

as teses armamentistas, mas lamenta a desigualdade no

436.979 a bala. Da média de 56.259,81 mortes por ano, as

debate público sobre o tema, haja vista que os defenso-

agressões letais por tiro vitimizaram 39.725,36 pessoas.

res da liberação de armas se valem de argumentos sem

O Atlas da Violência 2019 acrescenta que o Estatuto

comprovação científica. “O perigo da difusão de armas

do Desarmamento contribuiu para estabilizar no

de fogo para engendrar um maior índice de crimes violen-

patamar de 70%, até 2016, o percentual de mortes

tos – incluindo aí as mortes ocasionadas por conflitos

a bala em relação ao total de homicídios. Ao anali-

interpessoais e feminicídios – tem sido objeto de várias

sar os microdados do Sistema de Informação sobre

análises nas edições anuais do Atlas da Violência, onde

Mortalidade, do Ministério da Saúde, referentes aos

apontamos haver um debate desigual, em que, de um

assassinatos por armas de fogo e por outros meios,

lado, estão as evidências empíricas científicas e de outro

desde 1980, a publicação identificou que o índice de

a retórica armamentista da autodefesa, nunca confirmada

homicídios a bala, que era de 46,9% naquele ano,

em pesquisas científicas”.
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Escultura em frente à sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos:
armas leves e de pequeno porte causam mais de 500 mil mortes por ano no mundo

BRASIL ASSUME TERCEIRO
LUGAR EM EXPORTAÇAO
DE ARMAS LEVES
No comércio legal de armas de fogo, o Brasil assumiu
a posição de terceiro maior exportador de armamento

sobre o mercado de armas leves no mundo. O projeto
integra um centro de excelência em pesquisas independente, instalado no Instituto Universitário de
Altos Estudos Internacionais e de Desenvolvimento
de Genebra, na Suíça.

leve do planeta, movimentando em 2014 mais de 500

Com relatórios produzidos anualmente há duas

milhões de dólares, o equivalente hoje a um montante

décadas, o projeto “Small Arms Survey” se conso-

em torno de 2,7 bilhões de reais. Com tais valores, o país

lidou como a principal fonte internacional de infor-

passou à frente da Alemanha e ficou atrás apenas dos

mações sobre o mercado de armas no planeta. Em

Estados Unidos e da Itália nessa corrida armamentista.

função das características próprias do mercado ilegal,

Os dados constam do relatório divulgado em 2017

não tem sido possível mensurar de forma confiá-

pelo projeto “Small Arms Survey” (Estudo sobre Armas

vel o que o tráfico desse tipo de armamento movi-

Leves), que desde 2001 se dedica a fazer o levantamento

menta financeiramente.
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O que não resta dúvida é o potencial danoso das
armas consideradas leves, sejam as de pequeno porte,
como revólveres e pistolas, sejam até armas militares,
como fuzis e metralhadoras. A Organização das Nações
Unidas considera as armas leves e de pequeno porte
um grande problema para o mundo porque, eventualmente, acabam em campos de batalha, nas ruas ou
em outros lugares.
“Elas são a causa da morte de mais de meio milhão
de pessoas anualmente”, disse a chefe de gabinete da
ONU, a brasileira Maria Luiza Ribeiro Viotti, durante uma
conferência de duas semanas em 2018, em Nova Iorque,
sobre a revisão do programa de ação da organização
para prevenir, combater e erradicar o tráfico ilícito de
armas leves e de pequeno porte.
A chefe de gabinete da Organização das Nações
Unidas apontou que a maioria das pessoas que portam
essas armas integra grupos armados, organizações
terroristas, gangues criminosas ou forças de segurança
que cometem abuso de poder. A brasileira acrescentou
que o tráfico de armas leves contribui para os abusos
de direitos humanos e o deslocamento forçado de civis
em grande escala.
“Das cerca de 900 milhões de armas de pequeno
porte no mundo, três quartos estão em mãos de civis
— a maioria sem autorização”, observou Maria Luiza
Viotti. Segundo a representante da Organização das
Nações Unidas, o controle e a regulação do fluxo desse
tipo de armamento exigem ações que incluam trabalhar
com organizações de base e programas de redução da
violência em comunidades.
A posição que o Brasil ocupa entre os maiores exportadores de armas leves do planeta é creditada a Taurus,
empresa fundada em 1939, localizada em São Leopoldo,
no Rio Grande do Sul. As ações da Taurus subiram mais
de 100% em 2019, em grande parte pela expectativa de
ampliação do mercado de armas brasileiro com a eleição
do presidente Jair Bolsonaro.
A empresa, que exporta 84% da produção para
mais de 100 países, vale cerca de 300 milhões de reais.
A Taurus é a quarta maior empresa no mercado estadunidense, líder no mundo nesse setor. A companhia
gaúcha tem, inclusive, uma fábrica na Flórida desde
1981. Além dos Estados Unidos, os principais países
importadores de armas legais são Canadá, Indonésia
e Arábia Saudita.

291

CADA VIDA IMPORTA
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

MOBILIZAÇÃO

Uma semana para lembrar que,
todo dia, cada vida importa
Atividades culturais ganham destaque na segunda Semana Estadual de Prevenção aos
Homicídios de Jovens no Ceará, também conhecida como Semana Cada Vida Importa. A
programação mesclou debates, oficinas e rodas de conversa com atividades artísticas,
como exposições de fotografia, exibição de filmes e saraus.

MEMÓRIA E RESISTÊNCIA para reafirmar a importância

O Centro Cultural Grande Bom Jardim, instituição

da vida. A cada dia, todos os dias, incondicionalmente. A

mantida pelo Governo do Ceará, montou uma progra-

Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens

mação especial para a semana, com atividades em

no Ceará, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do

três dias seguidos. Além do seminário, houve mostra

Estado, por meio do Comitê Cearense pela Prevenção de

de vídeo e oficina de desenho, tudo em sintonia com

Homicídios na Adolescência, foi realizada pelo segundo ano

o que está previsto na lei: sensibilizar a população

consecutivo, no período de 11 a 14 de novembro de 2019.

acerca do alto índice de mortalidade juvenil no estado

Adolescentes, jovens e adultos foram convidados a

e promover o debate sobre as políticas de prevenção

se integrar a uma programação que incluiu atividades

à violência letal.

de formação, debates, exibição de filmes, exposições de

As atividades culturais permearam a segunda edição

fotografia, oficinas, rodas de conversa, saraus e seminá-

da semana, ocupando outros espaços da capital. “O

rios. Ao longo da semana, a programação se estendeu

propósito foi destacar a cultura como importante vetor

por espaços públicos, como centros culturais, escolas

na defesa da vida e na redução das vulnerabilidades que

e praças, e locais de encontro e organização de movi-

vitimizam jovens, sobretudo da periferia”, explica o soci-

mentos sociais.

ólogo Thiago de Holanda, coordenador da equipe técnica

Em Fortaleza, a abertura oficial da semana, no dia
11 de novembro, ocorreu no palco principal do Centro

do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios
na Adolescência.

Cultural Grande Bom Jardim. No Teatro Marcos Miranda,

Cultura e arte para lembrar vidas. O Sobrado Dr. José

apresentações artísticas e um debate sobre juventudes

Lourenço, outra instituição vinculada à Secretaria da

e cultura deram início ao Seminário de Prevenção de

Cultura do Estado, foi inserido na programação geral da

Homicídios na Adolescência. O evento contou com a parti-

semana, em função da exposição “Nomes”, que estava

cipação do relator do Comitê Cearense pela Prevenção

em cartaz desde 5 de outubro e continuou aberta ao

de Homicídios na Adolescência.

público. A mostra foi concebida como manifestação

“É quando vemos esses jovens como eles estão aqui

artística e ato político, em protesto contra a violência

hoje, fazendo arte e cultura, que percebemos a importân-

institucional e em respeito à memória dos 11 mortos

cia das políticas públicas preventivas e de fazer com que

por policiais militares na Chacina de Messejana, em

elas cheguem a essa juventude”, observou o deputado

Fortaleza, em 2015.

estadual Renato Roseno, também autor do projeto de

A exposição reuniu documentos, registros foto-

lei que instituiu a Semana Estadual de Prevenção aos

gráficos das vítimas cedidos pelas famílias, além de

Homicídios de Jovens no Ceará, mais conhecida como

trabalhos artísticos inspirados nos relatos emocionados

Semana Cada Vida Importa.

e emocionantes das mães e no cotidiano da juventude
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DIVULGAÇÃO/EXPOSIÇÃO NOMES

Colagem sobre foto, de Tina Reinstrings,
compôs a exposição “Nomes”, montada no
Sobrado Dr. José Lourenço, em Fortaleza,
em 2019: mostra foi inspirada na Chacina de
Messejana, em 2015
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periférica. “Um processo de realização coletiva, a expo-

MOBILIZAÇÃO
EM PARCERIA

sição buscou criar no espaço de um museu elaborações
diante da dor e um fortalecimento das lutas já em curso
contra a violência institucional”, apresentava o material
de divulgação.

A mobilização de instituições parceiras

O projeto foi apoiado pelo Edital das Artes, do

- organizações da sociedade e órgãos

Governo do Ceará, e pela Vila das Artes, instituição

públicos - foi fundamental para a realização

vinculada à Prefeitura de Fortaleza. A mostra envolveu

das atividades da segunda Semana Cada

a contribuição do Comitê Cearense pela Prevenção de

Vida Importa.

Homicídios na Adolescência, do Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente - Cedeca-Ceará, do Fórum

z Assembleia Legislativa

Popular de Segurança Pública do Ceará e da Casa Avoa,

z Comitê Cearense pela Prevenção de

espaço da Biblioteca Livro Livre do Curió.

Homicídios na Adolescência

Outro espaço cultural da cidade dentro da programa-

z Conselho Estadual dos Direitos da

ção da semana é o Centro Cultural Belchior, que recebeu,

Criança e do Adolescente Cedca-Ceará

no dia 13 de novembro, jovens realizadores da série

z Fórum Permanente de Organizações

cearense “La casa du’z vetin” para uma oficina sobre

Não Governamentais de Defesa de

influenciadores digitais na periferia ou “tirando os vetin

Direitos de Crianças e Adolescentes

da linha de tiro”, como aponta, certeiro, Leo Suricate,

Fórum DCA-Ceará

idealizador da produção audiovisual e um dos criadores

z Fundo das Nações Unidas para a

do personagem “Suricate Seboso”. As duas criações

Infância - Unicef

fazem bastante sucesso na rede mundial de computa-

z Governo do Ceará

dores, abordando com humor questões do cotidiano da

despertando
a curiosidade
de conferir ou revisitar a letra
z Secretaria
da Cultura

periferia e a linguagem particular do cearense.

na íntegra,
que traz outros
trechos igualmente vigorosos:
z Secretaria
da Educação

Por uma cultura de vida, a cidade de Sobral, a 234
quilômetros de Fortaleza, também se engajou na segunda

“Me guarda
moleque
de eterno
brincar (...) Muita coisa
z Sistema
Estadual
de Atendimento
ainda quero
olhar”.
Socioeducativo

Semana Cada Vida Importa, promovendo atividades em

z Observatório da Criança e do

interação com as artes, como cinema, fotografia e música.

Adolescente - Instituto OCA

A programação foi realizada no dia 12 de novembro, na Casa

z Prefeitura de Fortaleza

de Cultura de Sobral, incluindo debate, discotecagem, exibi-

z Centro Cultural Belchior

ção de filme e exposição fotográfica realizada por jovens

z Projeto Meninos de Deus

comunicadores dos bairros Terrenos Novos e Vila União.

z Visão Mundial

As atividades foram conduzidas pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos de Prevenção de Violências, da
Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência

O convite para as atividades da Semana Cada Vida

Social de Sobral. “O nosso objetivo é realizar uma ação

Importa em Sobral circulou pela internet também com

simbólica de sensibilização, memória e luta pela vida das

a carga emocional dos versos “Me dê um gole de vida.

juventudes com diálogos e exposições visuais”, afirmava

Não precisa morrer pra ver Deus”, da canção “Não

Thamila Santos, gerente de Comunicação Colaborativa,

existe amor em SP” 2. A despeito do título, a música

Criativa e Cidadã da unidade.

do cantor e compositor Criolo, natural de São Paulo

A divulgação da semana valorizou a poesia musical

e filho de cearenses de Juazeiro do Norte, se adequa

de dois artistas que mantêm relação estreita com o

não apenas à maior cidade da América Latina, pois

Ceará. “Me poupa do vexame de morrer tão moço”. O

aborda uma realidade que rompe limites, divisas e

verso de “Pavão misterioso”1, composição do fortalezense

fronteiras. Como encerra a canção: “Em cada escom-

Ednardo, ganhou ainda mais força em peças gráficas difun-

bro, em cada esquina, me dê um gole de vida. Não

didas por aplicativos de mensagens e nas redes digitais,

precisa morrer pra ver Deus”.
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CRIAÇÃO THAMILA SANTOS

Verso da vigorosa canção “Pavão misterioso”,
do cearense Ednardo, ganhou ainda mais força
poética em peça gráfica para divulgar a Semana
Cada Vida Importa em Sobral
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SEMANA CADA VIDA IMPORTA
Irauçuba

Em Irauçuba, a 157 quilômetros de Fortaleza, a

Reunião ampliada do Conselho Municipal dos Direitos

Semana Cada Vida Importa contou com uma progra-

da Criança e do Adolescente para apresentação pela

mação voltada para a prevenção da mortalidade

Secretaria de Saúde do diagnóstico municipal sobre

por causas externas, que envolvem homicídios, mas

mortes na faixa etária de dez a 19 anos por causas exter-

também suicídios e acidentes. Entre as atividades

nas no município.

realizadas, no período de 12 a 18 de novembro, houve

I Fórum Comunitário com foco nas evidências obtidas no

apresentação do diagnóstico municipal sobre mortes

diagnóstico municipal realizado pela Secretaria de Saúde;

na faixa etária de dez a 19 anos causadas por acidentes

Mobilização por meio de emissora de rádio local com

e violências, acolhimentos nas unidades básicas de

veiculação de spot.

saúde e de atenção à saúde mental sobre prevenção

Acolhimentos nas Unidades Básicas de Saúde e Centro

do suicídio e cultura de paz, palestras nas escolas de

de Atenção Psicossocial sobre prevenção ao suicídio e

nível fundamental e blitz educativa no trânsito.

cultura de paz.

A articulação da equipe do Selo Unicef com

Palestras nas escolas de ensino fundamental;

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Blitz educativa do Projeto Trânsito Saudável: cidadão

Adolescente junto à Prefeitura de Irauçuba foi funda-

consciente, trânsito sem acidentes.

mental para a realização, pela primeira vez na cidade, da
Semana Cada Vida Importa. O governo municipal mobilizou quatro secretarias, além do Centro de Referência
Especializado da Assistência Social, Conselho Tutelar
e Núcleo de Cidadania de Adolescentes, implantado
pelo município como parte da metodologia prevista
pelo Selo Unicef – grupo composto por, no mínimo,

Oceano Atl

16 adolescentes que se organizam em rede, discutem
questões importantes para o seu desenvolvimento,
implementam ações e formulam reivindicações à
gestão pública municipal.
Em Maranguape, município da região metropolitana de Fortaleza, as atividades alusivas à Semana
Cada Vida Importa também ampliaram o debate para
outras causas externas de mortalidade. No dia 21 de
novembro, o sociólogo Thiago de Holanda, coorde-

SOBRAL

nador da equipe técnica do Comitê Cearense pela

IRAUÇUBA

Prevenção de Homicídios na Adolescência, esteve na
Câmara Municipal para uma audiência pública cujo
tema foi o “Diagnóstico da violência contra crianças
e adolescentes ocasionada por homicídios, suicídio
e acidentes de trânsito em Maranguape”. O evento
foi organizado pela Rede Comunitária de Proteção e
Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes
e pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e
Adolescentes. Com uma programação que teve início
no dia 18 de novembro, a população de Maranguape foi
convidada a participar de roda de conversa, encontro
com Agentes de Saúde, torneio e estudos sobre a
importância da prevenção à violência na juventude.
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Sobral

Fortaleza

Debate

Seminário Cada Vida Importa, exibição do curta “Preto

Enfrentamento ao genocídio da juventude.

no branco” e de vídeos da Mostra Cine Pedrada, oficina de

Exibição de filme

desenho “Raça, etnia e o direito à vida”, além de debates

Série “Diz aí” - produção do Canal Futura

e apresentações de dança, intervenções urbanas, música

Diálogo sobre racismo e a realidade das periferias, com

e teatro, no Centro Cultural Grande Bom Jardim.

jovens da Bahia, do Pará, do Rio de Janeiro e de São Paulo,

I Seminário Interdisciplinar de Proteção Infantojuvenil,

em dois episódios que abordam o extermínio da juventude

promovido pela Rede de Desenvolvimento Local Integrado

negra: contextualização, mobilização e enfrentamento.

e Sustentável do Grande Bom Jardim - Rede DLIS, no

Exposição fotográfica

Centro Cultural Grande Bom Jardim.

Cotidiano e personagens dos bairros Terrenos Novos e Vila

Sarau “Corpos poéticos”, na Praça Santa Cecília, que

União, sob os olhares de três jovens comunicadores e mora-

incluiu a apresentação da peça teatral “Negragem”, do grupo

dores das respectivas comunidades.

Corpus, e o show de música popular brasileira e autoral,

Discotecagem

com a banda Três Marias e as cantoras Amanda e Thifany;

Seleção musical valorizou o talento local de artistas negros

um baile de reggae, sob a condução do projeto social não

e periféricos, da Banda Toque Primitivo e do Cypher

governamental “Bailando roots”; além de um desfile de moda,

Resistência, e contemplou o trabalho de nomes de expressão

com moradores do Grande Bom Jardim e integrantes do

nacional, como Criolo, Bia Ferreira, Emicida e Racionais MCs.

coletivo artístico Criart e dos coletivos de empreendedorismo
solidário Giro Social e Solidu - Bom Jardim.

lântico

Maranguape

Produção de fanzines com adolescentes e jovens,

Audiência pública

compondo a revista “Há vida no Grande Bom Jardim!”, com

Diagnóstico da violência contra crianças e adolescentes

atividades no Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza e

ocasionada por homicídios, suicídio e acidentes de trânsito

no Espaço Geração Cidadã - Bom Jardim e Granja Portugal.

em Maranguape, na Câmara Municipal.

Oficina de cartazes e roda de conversa “Pulsões de vida

Roda de conversa

na escola para prevenção de homicídios de meninas”, na Escola

Encontro com agentes de saúde

Municipal Moura Brasil, organizadas pelo grupo Las Fridas,

Torneio

coletivo que atua na educação de mulheres, pelo empode-

Estudos sobre a importância da prevenção à violência

ramento feminino e prevenção da violência - Jangurussu.

na juventude

Palestra “Cada vida importa - política de jovens egres-

Atividade realizada no Centro de Atenção Psicossocial –

sos e as vulnerabilidades”, para profissionais do Centro

Álcool e Drogas.

Socioeducativo Passaré, organizada pela Superitendência
do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo -

FORTALEZA

Jardim União.
Roda de conversa “Cada vida importa - um olhar para
prevenção de homicídios na adolescência”, com estudan-

MARANGUAPE

tes representantes de grêmios escolares, promovida pela
Secretaria da Educação do Estado - Cambeba.
Exposição “Nomes”, no Sobrado Dr. José Lourenço - Centro.
Lançamento de episódio da série audiovisual “La casa
du’z vetin” e bate-papo “Sobreviventes de guerra - juventude, periferia e influenciadores digitais”, com os realizadores, no Centro Cultural Belchior - Praia de Iracema.
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O massacre deixou 11 mortos em três bairros vizinhos
de Fortaleza: Curió, José de Alencar e Messejana. Entre

A Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de

as vítimas, oito adolescentes, de 16 a 19 anos. “É preciso

Jovens no Ceará, mais conhecida como Semana Cada Vida

respeitar a memória desses jovens, porque esse tipo

Importa, passou a constar no calendário oficial de eventos

de violência não pode ser banalizada”, enfatiza Renato

do estado a partir da Lei n.º 16.482, de 19 de dezembro

Roseno. O Ministério Público do Ceará pediu a prisão

de 2017. O projeto para instituir a semana foi apresentado

preventiva de 45 policiais militares por terem envolvi-

pelo deputado estadual Renato Roseno, relator do Comitê

mento, de alguma forma, na sequência de assassinatos.

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.

A Justiça só não acatou a denúncia contra um tenen-

A lei prevê que o poder público, em parceria com

te-coronel que exercia a função de supervisor de policia-

grupos de jovens, movimentos sociais e universidades,

mento, embora os promotores que ofereceram a denúncia

organize ou estimule campanhas, intervenções artísticas,

argumentassem ter provas suficientes de que ele nada fez

manifestações, palestras e outras atividades em defesa

para interromper a série de crimes, após tomar conhe-

da vida de adolescentes e jovens. A criação do dispositivo

cimento de algumas mortes. A Justiça determinou que

legal tem como objetivo sensibilizar a população cearense

34 policiais sejam submetidos a júri popular. Os outros

acerca da mortalidade juvenil no Ceará em decorrência

dez denunciados serão submetidos a julgamento comum.

dos homicídios e promover o debate entre governos e

Além dos crimes de homicídio qualificado consumado

organizações da sociedade para a execução de políticas

e tentado, os militares são acusados pelos delitos de

de prevenção aos assassinatos.

tortura e de lesão corporal.

Além de fazer constar no calendário oficial de eventos

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os

do Ceará a Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios

crimes foram praticados em represália à morte de um

de Jovens, a lei instituiu a data de 12 de novembro como

soldado, na noite de 11 de novembro de 2015. Aos 32 anos,

Dia Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens.

Valterberg Chaves Serpa foi assassinado no bairro Lagoa

Para que não se esqueça, para que não mais se repita.

Redonda, às 21h33min, ao tentar defender a esposa de

A Semana Cada Vida Importa transcorre sempre na

um roubo. Segundo a Polícia Militar, a ação criminosa

semana do dia 12 de novembro em memória das vítimas

envolveu três homens. O agente de segurança estava fora

da Chacina de Messejana, que aconteceu em 2015, na

de serviço e desarmado, entrou em confronto corporal

madrugada dessa mesma data.

com um deles, mas teria sido baleado na nuca por outro.

Exposição “Nomes”,
no Sobrado Dr. José
Lourenço, no Centro de
Fortaleza, em memória
das vítimas da Chacina
de Messejana
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Exposição “Nomes”:
é preciso respeitar a
memória das vítimas da
Chacina de Messejana
como forma de não
banalizar a violência

Investigações feitas pela Polícia Civil apontaram indícios de participação informal de mais de 100 policiais
militares nas buscas pelos envolvidos no assassinato do
soldado. A chacina teve início poucas horas depois, a
partir de meia-noite. As primeiras mortes aconteceram
aos 20 minutos do dia 12, no bairro Curió, e as últimas
às 3h57min da madrugada, em Messejana.
Não foi constatado envolvimento de nenhuma vítima
do massacre com a ação que resultou na morte do
soldado. E segundo a própria Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social do Ceará, apenas três das 11
vítimas da chacina tinham antecedente criminal, por
delitos menos graves – ameaça, infração no trânsito e
dívida de pensão alimentícia.
Mais de três anos depois, em abril de 2019, a
Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança
Pública e Sistema Penitenciário permitiu que nove policiais,
afastados do trabalho desde 2017, voltassem às atividades.
As decisões autorizaram o “retorno funcional apenas para
o desempenho de atividades de cunho eminentemente
administrativas” e restringiram o porte de arma de fogo.
Enquanto alguns dos acusados retomam a rotina, as famílias das vítimas esperam que justiça seja feita.
“Eu tenho certeza que um dia a justiça ouvirá o meu
lamento, ouvirá o meu grito”, afirma Edna Souza, mãe
de Álef, um dos adolescentes vítimas da chacina. Ela
fundou o grupo Mães do Curió, numa referência a um
dos bairros onde aconteceu a chacina, para dividir as
dores, o apoio e a luta por justiça.
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MENOS HOMICÍDIOS,
MAS ADOLESCENTES
AINDA VULNERÁVEIS
A redução de crimes violentos letais inten-

Vítimas na faixa de dez a 19 anos

cionais contra adolescentes, verificada no

Ano com maior número: 2014

primeiro semestre de 2019, não significa que

1.005 adolescentes assassinados

houve também uma redução das vulnerabilida-

Semestre com maior número:

des a homicídios nessa faixa etária. A avaliação

julho a dezembro de 2017

foi feita pelo sociólogo Thiago de Holanda, coor-

554 adolescentes assassinados

denador da equipe técnica do Comitê Cearense
pela Prevenção de Homicídios na Adolescência,
em material produzido pelo jornal Diário do

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social do Ceará

Nordeste na edição de 7 de julho.
A reportagem “Adolescentes assassinados:
a dinâmica da violência no Ceará” abordou

Ao ser procurado para avaliar a redução da

o levantamento da Secretaria da Segurança

violência letal identificada no primeiro semestre

Pública e Defesa Social do Estado, que apon-

de 2019, o coordenador da equipe técnica do

tava uma diminuição de assassinatos entre

Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios

meninos e meninas nos seis primeiros meses

na Adolescência também questionou qual será a

de 2019 em comparação com o mesmo período

resposta dos grupos que disputam o mercado das

do ano anterior. A reportagem se deteve no

drogas à intensificação da ofensiva das forças de

público com idade entre 12 e 17 anos. Enquanto

segurança, o que já estava modificando a dinâ-

foram registrados 208 crimes de janeiro a

mica de atuação de tais organizações criminosas.

junho de 2018, houve 71 notificações de janeiro

“Como a queda está associada à dinâmica

a junho de 2019, uma redução de 65,87%.
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da reorganização dos grupos que disputam

A queda entre os dois períodos também é

esse mercado varejista da droga no Ceará, e

observada quando se analisa uma faixa etária

a resposta do Estado é o recrudescimento da

maior para o grupo de adolescentes, conforme

força policial, a gente não sabe qual resposta

revela o monitoramento do Comitê Cearense

para isso. Se tiver uma nova onda de mortes,

pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

quem vai ser afetada é essa juventude vulnerá-

realizado a partir dos dados divulgados pela

vel. Há o perfil de adolescentes do sexo mascu-

Secretaria da Segurança Pública. No primeiro

lino, mas em 2017 e 2018 tivemos crescimento

semestre de 2018, foram registrados 514

assustador de mortes de meninas”.

assassinatos na faixa de dez a 19 anos. Já no

O sociólogo reforçou que os homicídios se

primeiro semestre de 2019, houve 164 noti-

concentram em áreas com menos atenção do

ficações de homicídios nesse grupo etário.

poder público. “A política pública precisa abrir

É o menor número por semestre desde

uma porta para a juventude vulnerável que tenta

2014, ano com a maior quantidade de vítimas

sobreviver nos territórios armados. Falamos

adolescentes. Antes de 2019, a marca havia

muito nos três níveis de prevenção, um deles

sido registrada em 2016, quando foram conta-

é chegar a quem já sofreu violência. As famí-

bilizados 304 crimes dessa categoria no grupo

lias precisam ser acolhidas. Elas ficam em risco

de dez a 19 anos entre julho e dezembro. Nos

e ameaçadas de ter outro membro da família

últimos seis anos, o semestre com maior

morto. É importante que o Estado chegue logo,

número de crimes violentos letais intencionais

para dar garantia da proteção e para responsa-

nessa faixa etária foi em 2017, com 554 casos

bilizar o autor do homicídio. A morte cria um

registrados de julho a dezembro.

impacto profundo na vida dessas pessoas”.

/

ARTICULAÇÃO COM
A CRUZ VERMELHA
CONTRA VIOLÊNCIA

de Fortaleza e o Governo do Ceará. Entre os
acordos de cooperação firmados, a representante da Cruz Vermelha destaca o termo

De comitê para comitê. O Comitê Cearense

para implementação do Programa Acesso Mais

pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

Seguro para Serviços Públicos Essenciais. A

e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha

metodologia criada pela Cruz Vermelha visa à

estão dando início a um processo de articulação

prevenção, redução e mitigação das consequ-

para o estabelecimento de parcerias visando à

ências da exposição da população a contextos

cooperação mútua entre as duas instituições.

de violência armada.

O comitê cearense recebeu em visita no dia

O projeto piloto foi desenvolvido na

17 de julho a chefe do escritório da organização

cidade do Rio de Janeiro, entre 2009 e 2013.

internacional em Fortaleza, Valentina Torriceli.

A partir de então, o programa foi estendido

Além do interesse em conhecer o trabalho de

para outros municípios brasileiros com nível

prevenção a homicídios no Ceará, a represen-

elevado de vulnerabilidade à violência armada:

tante da Cruz Vermelha manifestou disposição

Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro;

para troca de experiências que contribuam no

Florianópolis, capital de Santa Catarina; e Porto

fortalecimento de ações em comum.

Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

O escritório do Comitê Internacional da

“Em algumas dessas cidades, a implemen-

Cruz Vermelha foi aberto, em 2018, na capital

tação foi totalmente integrada entre diferentes

cearense, em função dos elevados índices de

secretarias, o que potencializa o trabalho de

violência armada. “Um dos fatores que nos

gestão de riscos”, aponta o comitê interna-

aproximaram de Fortaleza foi a possibilidade de

cional. As principais áreas relacionadas ao

abertura das autoridades e da sociedade civil

Programa Acesso Mais Seguro para Serviços

de trabalhar o tema da violência armada. Isso

Públicos Essenciais são saúde, educação e

é importante para nós, porque trabalhamos em

assistência social. “No entanto, também foram

parceria”, explica Valentina Torricelli.

desenvolvidas experiências com profissionais

Desde então, a organização vem desenvolvendo ações em articulação com a Prefeitura

de outros âmbitos, como esportes e lazer, habitação e direitos humanos”.
DARIO GABRIEL

Deputado Renato Roseno, relator do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência, conduz encontro ampliado com delegação do Comitê Internacional da Cruz
Vermelha de Genebra, cidade da Suíça
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O Programa Acesso Mais Seguro tem como

à violência letal: mobilização de gestores

objetivo, entre outros, proteger vidas, promo-

públicos municipais e estaduais por um plano

ver ambientes seguros e fortalecer a resiliência

de médio e longo prazo pela prevenção de

dos profissionais de instituições públicas e

homicídios na adolescência e mobilização da

equipamentos de serviços essenciais que traba-

opinião pública pelo fortalecimento de uma

lham em áreas afetadas pela violência armada.

cultura de direitos humanos.

A equipe do Comitê Cearense pela Prevenção

Os acordos de cooperação técnica entre

de Homicídios na Adolescência manifestou

o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o

interesse em obter mais informações acerca

Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza

do programa e em desenvolver conjuntamente

também incluem cursos de formação para

ações para prevenção de homicídios e apoio

incentivar a promoção e integração das normas

e proteção às famílias das vítimas. Há uma

internacionais de direitos humanos na função

confluência entre os objetivos do programa

policial. Os acordos envolvem diretamente

da Cruz Vermelha e as propostas defendidas

a Secretaria da Segurança Pública e Defesa

pelo comitê cearense.

Social, a Secretaria Municipal de Segurança

Em encontro ampliado, no dia 30 de agosto,

Cidadã e a Guarda Municipal de Fortaleza.

o comitê da Assembleia Legislativa recebeu

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha

a delegação do Comitê Internacional da Cruz

trabalha com as autoridades de segurança

Vermelha de Genebra, cidade da Suíça, e

pública ao considerar a importância e a neces-

convidou professores à frente de programas

sidade do respeito às normas internacionais de

da Universidade Federal do Ceará que pesqui-

direitos humanos aplicadas à função policial

sam o tema da violência. “Queremos um refe-

como maneira de prevenir e reduzir o número

rencial de análise de contexto e entender os

de vítimas da violência armada. “Nesse sentido,

fenômenos, na medida em que cada um pode

promove a integração do direito, com a incor-

contribuir com a mitigação das consequên-

poração das normas internacionais e do uso da

cias humanitárias da violência armada aqui”,

força nos documentos institucionais nas áreas

observou Valentina Torricelli.

de educação (cursos de formação e especiali-

A participação dos especialistas foi impor-

zação), doutrina (manuais de procedimentos

tante para contextualizar, a partir de estudos

e regulamentos de condução das operações)

científicos, as condições sociais e de segu-

e treinamento, assim como nos mecanismos

rança pública locais. O professor João Paulo

internos de controle da atividade policial”,

Barros, coordenador do Grupo de Pesquisas e

explica a organização.

Intervenções sobre Violência, Exclusão Social

O relator do Comitê Cearense pela

e Subjetivação (Vieses), apresentou pesquisas

Prevenção de Homicídios na Adolescência

sobre a pobreza multidimensional e a precari-

avalia que a equipe tem muito a aprender com

zação da vida, importantes fatores relaciona-

o trabalho realizado pelo escritório da Cruz

dos à violência letal nas periferias de Fortaleza,

Vermelha em Fortaleza, especialmente com os

sobretudo entre jovens. O professor Luiz Fábio

programas de acesso seguro a serviços públi-

Paiva, integrante do Laboratório de Estudos da

cos em territórios violentos e os treinamentos

Violência (LEV), expôs análises sobre a gênese

em direitos humanos para profissionais das

das facções criminosas no Ceará e as dinâmicas

forças de segurança. “O que nós queremos

da juventude em meio aos conflitos armados.

aprender, acima de tudo, é prevenção da violên-

Durante o encontro, o relator do Comitê

cia no território. O território tem muito a nos

Cearense pela Prevenção de Homicídios na

ensinar. É no território que as coisas podem

Adolescência, deputado Renato Roseno, desta-

se alterar, no acesso aos serviços públicos,

cou dois grandes desafios no enfrentamento

garantia de direitos”.
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MONAIANE SÁ

Articulador comunitário do Comitê Cearense pela Prevenção de
Homicídios na Adolescência, Joaquim Araújo,
durante o IV Encontro Diocesano de Juventudes, em Tianguá

ENCONTROS PELA VIDA
COM JUVENTUDES DE
CRATO E TIANGUÁ
Com o processo de interiorização da

“A educação, a afetividade e a prevenção são
a tríade para garantir a vida de meninas e
meninos nas nossas comunidades”, sintetizou
Jamieson Simões.

violência, que atinge cada vez mais cidades

No mesmo período, o arte-educador

de pequeno e médio porte, o Comitê Cearense

Joaquim Araújo, também articulador comu-

pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

nitário do comitê, esteve na comunidade de

considera estratégico envolver as comunidades

Pindoguaba, em Tianguá, onde foi realizado

locais nos debates sobre o assunto e exigir

o IV Encontro Diocesano de Juventudes, com

políticas públicas dos gestores municipais. O

o tema “Juventudes do campo e cidade e o

comitê participou, no período de 19 a 21 de julho

cuidado com a casa comum”. Atendendo ao

de 2019, de dois eventos no interior do Ceará

convite da Cáritas Diocesana de Tianguá e da

para discutir com a juventude o problema

Rede Ibiapabana de Juventudes, ele discorreu

da violência letal: o II Encontro Regional de

sobre o contexto de violações de direitos de

Juventudes do Cariri Cearense, no municí-

adolescentes e jovens no estado a partir da

pio do Crato, e o IV Encontro Diocesano de

própria vivência em campo e também com

Juventudes, em Tianguá.

base no que evidenciam as pesquisas realiza-

O teólogo Jamieson Simões, um dos

das pelo comitê.

articuladores comunitários do comitê, foi à

“Ele trouxe muito forte em sua fala as

comunidade de Baixio do Muquém, no Crato,

muitas consequências que atingem a vida das

para debater com jovens de diversos muni-

juventudes em decorrência da negação dos

cípios do Cariri os desafios da educação e a

direitos”, aponta Monaiane Sá, integrante da

importância de políticas públicas específicas

Rede de Juventudes do Ceará. O IV Encontro

para a juventude. Era a proposta da Rede

Diocesano de Juventudes contou também com

de Juventudes do Ceará para o II Encontro

o apoio da Juventude Renascer e da Cáritas

Regional de Juventudes do Cariri Cearense.

Brasileira - Regional Ceará.

303

AGOSTO

CADA VIDA IMPORTA - MÊS A MÊS
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

CEARÁ EM DEBATE DO
FÓRUM BRASILEIRO DE
SEGURANÇA PÚBLICA

rou 12 campos de recomendações a partir
de evidências identificadas na pesquisa

O Comitê Cearense pela Prevenção de

“Trajetórias interrompidas”, realizada com

Homicídios na Adolescência foi convidado

familiares de adolescentes assassinados no

para participar do 13º Encontro do Fórum

estado em 2015.

Brasileiro de Segurança Pública, no dia 1º de

Além da seleção de prioridades e temas

agosto, em João Pessoa, capital da Paraíba.

estratégicos para que as ações de segurança

O sociólogo Thiago de Holanda, coordenador

pública avancem no sentido da redução da

técnico da equipe, integrou a mesa de debate

criminalidade, da violência e do medo no

sobre desigualdade e violência, abordando

país, o 13º Encontro do Fórum Brasileiro de

aspectos como segregação socioespacial e

Segurança Pública promoveu o debate sobre a

agravamento dos fatores de risco para a viti-

estruturação do Sistema Único de Segurança

mização de adolescentes.

Pública (Susp) e a necessidade de articulação,

Os encontros do Fórum Brasileiro de

integração e coordenação entre as diferentes

Segurança Pública constituem oportunida-

instituições públicas envolvidas. O Sistema

des para discussões qualificadas envolvendo

Único de Segurança Pública foi instituído pela

os principais atores da área de segurança

Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018.

pública, como policiais, gestores públicos dos

“O Susp cria uma arquitetura uniforme

estados e municípios, integrantes do sistema

para a segurança pública em âmbito nacional,

de justiça criminal, além de pesquisadores

a partir de ações de compartilhamento de

das instituições de ensino superior e de

dados, operações integradas e colaborações

representantes das organizações da socie-

nas estruturas de segurança pública federal,

dade. O primeiro encontro foi realizado em

estadual e municipal. A segurança pública

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, ainda

continua atribuição de estados e municí-

em 2007. Desde então, o evento já passou por

pios. A União fica responsável pela criação

outras oito capitais.

de diretrizes que serão compartilhadas em

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, a 13ª edição do encontro, em João

304

primeiro ano de trabalho, o comitê elabo-

todo o país”, explica o Ministério da Justiça
e Segurança Pública.

Pessoa, recebeu 100 palestrantes nacionais

A exemplo do que acontece na área da

e estrangeiros e reuniu um público de 498

saúde, com o Sistema Único de Saúde (SUS),

pessoas durante os dois dias do evento, 31

no qual os órgãos que fazem parte dessa rede

de julho e 1º de agosto. “O encontro priorizou

atuam sob um pacto federativo, os órgãos

o debate sobre propostas para redução da

atrelados ao Sistema Único de Segurança

violência e de temas urgentes para enfren-

Pública devem seguir atuação semelhante.

tar a grave crise de crescimento da crimina-

“Os órgãos de segurança do Susp realizam

lidade e da insegurança que o país enfrenta”,

operações combinadas, em todo o território

resumiu o fórum.

nacional, a partir de ações ostensivas, inves-

Em sintonia com a prioridade do

tigativas, de inteligência ou mistas, com a

evento, o coordenador técnico do Comitê

participação de outras instituições, vincula-

Cearense pela Prevenção de Homicídios na

das ou não vinculadas aos órgãos de segu-

Adolescência, Thiago de Holanda, também

rança pública e defesa social, especialmente,

apresentou aos participantes as recomenda-

nas atividades de enfrentamento a organi-

ções para prevenção de homicídios formula-

zações criminosas”, aponta o Ministério da

das pelo colegiado da Assembleia Legislativa

Justiça e Segurança Pública. É o que está

do Ceará. Em dezembro de 2016, ao fim do

previsto para o sistema.

/

SENADOR POMPEU
CRIA COMITÊ MUNICIPAL
CONTRA HOMICÍDIOS

proteção de adolescentes e prevenção aos homicídios”,
comemorou Jamieson Simões, articulador comunitário
do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

As articulações entre o Comitê Cearense pela

Adolescência, que participou do encontro.

Prevenção de Homicídios na Adolescência e instituições

Em fevereiro, Jamieson Simões e o deputado

do poder público e da sociedade em Senador Pompeu

estadual Renato Roseno, relator do comitê estadual,

resultaram na criação de mais um comitê municipal

já haviam se deslocado até Senador Pompeu para a

com o objetivo de reduzir a violência letal. O Comitê

primeira reunião do ano de articulação para criação

Municipal pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

e composição do comitê municipal. O encontro reuniu

de Senador Pompeu aprovou a composição do núcleo

representantes de organizações da sociedade e do

gestor, em reunião no dia 21 de agosto de 2019.

poder público local.

A aprovação da composição do núcleo gestor contou

Os dois apresentaram o trabalho do Comitê Cearense

com a participação de representantes de instituições

pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, aten-

com atuação em áreas bem diferentes, como Centro

dendo ao convite do Ministério Público do Ceará,

de Atenção Psicossocial, Conselho Tutelar, Gabinete

por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de

do Prefeito, Igreja Católica, Polícia Militar e Sindicato

Senador Pompeu, e do Instituto Trilhas de Arte, Cultura

dos Trabalhadores Rurais. “Uma iniciativa corajosa na

e Cidadania, uma associação sem fins lucrativos, criada
por jovens da cidade, e que desde 2015 desenvolve

FELIPE ABUD

ações na perspectiva de promover arte e cultura para
o desenvolvimento humano e social.
A cidade, localizada a 273 quilômetros de Fortaleza,
na mesorregião dos Sertões Cearenses, tem uma taxa
de homicídios superior à da capital. Segundo o Atlas
da Violência 2019, o índice de Fortaleza foi de 87,9
assassinatos por 100 mil habitantes em 2017, enquanto o
mesmo indicador para Senador Pompeu chegou a 98,3
mortes. A publicação se baseia nos dados disponibilizados mais recentemente pelo Sistema de Informação
sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde.
Em números absolutos, Senador Pompeu, com uma
população de 26.447 habitantes, registrou 26 homicídios
em 2017. Já na metrópole Fortaleza, com 2,6 milhões
de moradores, foram computados 2.145 assassinatos.
No entanto, o Atlas da Violência aponta que, naquele
ano, 164 mortes decorrentes de agressão na capital
cearense não foram computadas como homicídios.
Fortaleza foi a primeira cidade cearense a criar,
em 2017, o Comitê Municipal pela Prevenção de
Homicídios na Adolescência. Em 2018, Horizonte,
município da região metropolitana da capital, também
instalou um comitê com o objetivo de prevenir mortes
violentas de meninos e meninas. Em nível estadual,
o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

Crianças de Horizonte, durante atividade
em um dos Centros de Referência da Assistência Social:
comitê municipal para prevenção de homicídios na
adolescência foi criado em 2018 na cidade

Adolescência, da Assembleia Legislativa, continua mobilizando e apoiando outras cidades cearenses a tomarem
iniciativa nesse sentido.

305

CADA VIDA IMPORTA - MÊS A MÊS
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

PESQUISA CEARENSE SOBRE
VIOLÊNCIA É APRESENTADA
NA ESTÔNIA

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

Os 12 trabalhos premiados pelo Unicef foram desenvolvidos em dez países dos continentes africano, americano e asiático, além de um estudo sobre o ciclo de

A pesquisa “Trajetórias interrompidas”, uma realiza-

violência contra mulheres e crianças, realizado na Europa

ção do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios

e Ásia Central, e uma pesquisa global sobre orçamento

na Adolescência, em parceria com o Fundo das Nações

e melhoria de atendimento a recém-nascidos. O coor-

Unidas para a Infância (Unicef), foi o único trabalho do

denador do Unicef no Ceará, além de expor o estudo

continente americano apresentado na 7ª Conferência

sobre homicídios de adolescentes no estado, participou

da Sociedade Internacional para Indicadores da Infância

de grupos de discussão durante a conferência, realizada

– “Crianças do mundo: toque de mudança”. O evento

na Universidade de Tartu, instituição que faz da cidade

ocorreu no período de 27 a 29 de agosto de 2019, em

a capital universitária da Estônia, situada ao Sudeste da

Tartu, segunda maior cidade da Estônia, país localizado

capital administrativa Tallinn.
Um dos grupos de discussão do qual Rui Aguiar parti-

no norte da Europa.
O estudo “Trajetórias interrompidas” foi desenvolvido

cipou abordou um serviço integrado de proteção de

em 2016, contemplando pesquisa de campo, em Fortaleza

crianças vítimas de violência. “Tomei notas de muitas

e em outros seis municípios cearenses, que entrevistou

ideias para pensarmos como impulsionar nossa parce-

familiares de adolescentes assassinados sem 2015. Ao

ria com a Defensoria Pública no Projeto Acolhe, fruto

fim do trabalho, o Comitê Cearense pela Prevenção de

do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na

Homicídios na Adolescência, o Fundo das Nações Unidas

Adolescência”, observa.

para a Infância e o Governo do Estado apontaram 12

A Rede Acolhe foi criada em junho de 2017, inte-

evidências nos casos de violência letal e propuseram

grando o Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e às

um amplo conjunto de recomendações para minimizar

Vítimas de Violência, da Defensoria Pública do Ceará. A

o problema e responsabilizar os agressores.

iniciativa assegura atendimento jurídico e acompanha-

Primeiro estudo realizado pelo comitê, logo no

mento psicossocial aos familiares de vítimas de homicídio

primeiro ano de atividades, a pesquisa foi publicada em

doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte e as

2017 e selecionada pelo Unicef em 2018 como um dos 12

vítimas de tentativa de assassinato. É uma das medidas

melhores trabalhos que contaram com a condução direta

implementadas, entre 59 ações que compõem os 12

ou a coparticipação dessa agência da Organização das

campos de recomendações que o comitê apresentou,

Nações Unidas (ONU). No dia 12 de dezembro de 2018,

em dezembro de 2016, para execução pelos diversos

a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer,

órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário.

esteve na Assembleia Legislativa do Ceará para fazer a
entrega do prêmio ao então presidente do Legislativo
estadual, Zezinho Albuquerque, e ao relator do comitê,

MELHORES PESQUISAS

também deputado estadual, Renato Roseno.

Países onde foram desenvolvidas as 12

Ao coordenador do Unicef no Ceará, Rui Aguiar, coube

pesquisas premiadas pelo Fundo das Nações

a tarefa de apresentar o estudo durante a Conferência da

Unidas para a Infância em 2018

Sociedade Internacional para Indicadores da Infância, no
segundo dia do evento. “O nosso material impresso em

África

Ásia

inglês foi distribuído e bastante apreciado por diversos

Egito

Afeganistão

pesquisadores, que nos deram ótimos feedbacks após a

Etiópia

China

apresentação. Além do estudo ‘Trajetórias interrompidas’,

Quênia

Indonésia

exposto por mim em representação do nosso escritório

Mali

Tailândia

no Brasil, tivemos exposições sobre o estudo sobre muti-

Nigéria

Europa e Ásia Central

lação genital de meninas, empreendido pelo escritório

América

Global

do Quênia, e o estudo de pobreza multidimensional,

Brasil

realizado no Egito”, resgata Rui Aguiar.
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ARQUIVO PESSOAL

Psicóloga Ângela Pinheiro e presidente da Assembleia Estadual Constituinte, Antônio Câmara, em
1989: Núcleo de Estudos sobre a Criança mobilizou a comunidade, inclusive meninos e meninas, para
apresentação de propostas à Constituição do Estado do Ceará, promulgada naquele ano

HOMENAGEM AO NÚCLEO DE
ESTUDOS SOBRE A CRIANÇA

Desde então, o núcleo congrega e integra educadores
e estudantes, por meio do estudo no campo da infância

O Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a

e adolescência e também pela mobilização em prol de

Criança (Nucepec), da Universidade Federal do Ceará

políticas públicas, com ações para a promoção, defesa

(UFC), comemorou em 2019 uma história de 35 anos.

e garantia dos direitos da população infanto-juvenil. Nos

Pela trajetória institucional e também pela parceria

primeiros anos de atividade, um dos marcos da atuação

com o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios

política do Nucepec foi a mobilização social, inclusive de

na Adolescência, o deputado estadual Renato Roseno

crianças, para apresentação de propostas na área da infân-

propôs a realização de uma sessão solene na Assembleia

cia e adolescência à Constituição do Estado do Ceará, em

Legislativa do Estado em homenagem ao programa de

1989. O grupo foi recebido pelo presidente da Assembleia

extensão universitária, pioneiro no Nordeste e entre as

Estadual Constituinte, deputado Antônio Câmara.

instituições públicas de ensino superior no Brasil.

O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios

A sessão solene ocorreu no dia 30 de agosto, como

na Adolescência, criado pela Assembleia Legislativa em

oportunidade especial para dar visibilidade a um trabalho

dezembro de 2015, passou a contar de imediato com

de mais de três décadas e destacar a contribuição que

a cooperação do Nucepec. Além de atuar prestando

a universidade pública tem dado à sociedade, por meio

consultoria voluntária a pesquisas realizadas pelo comitê

desse e de outros projetos e programas extensionistas,

e contribuindo com a formulação de recomendações

além das atividades de ensino e pesquisa. O Nucepec foi

para o enfrentamento da violência letal, o programa de

criado oficialmente no dia 2 de agosto de 1984, numa

extensão da UFC também se articulou para criar, em

iniciativa de professoras do Departamento de Psicologia,

2018, o Movimento Cada Vida Importa, que, em articu-

entre elas a psicóloga Ângela Pinheiro, e servidoras

lação com organizações da sociedade, tem procurado

da Fundação do Bem-Estar Social do Menor do Ceará

mobilizar a comunidade acadêmica para o debate sobre

(Febemce), extinta em 1999.

a prevenção de homicídios na adolescência.
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COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

POR UM NOVO
MODELO DE POLÍCIA,
NÃO À LETALIDADE
As mortes decorrentes de intervenções policiais no Ceará cresceram 439% em seis anos. O
Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios
na Adolescência não se calou diante de mais
um óbito, em tal circunstância, no dia 13 setembro de 2019. “O adolescente Juan Ferreira dos
Santos, de 14 anos, tornou-se mais uma vítima
dentro dessa nefasta estatística: o jovem foi
morto com um tiro disparado por um policial
quando participava de uma festa na Praça do
Mirante, no bairro Vicente Pinzón”, lamentou o
deputado estadual Renato Roseno, na abertura
do Seminário Internacional “Cuidando em rede:
saberes e práticas na atenção às famílias de
vítimas de homicídio”, realizado no dia 16 de
setembro, na Assembleia Legislativa do Estado.
“Esperamos que Sua Excelência, o governador,
que ainda não se pronunciou sobre o caso, venha
a público para exercer com humanidade e altivez o
direito de reparação com um pedido de desculpas
à família; e também que não se renda à necropolítica”, manifestou-se Renato Roseno, relator do
Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios
na Adolescência. Três dias após a morte de Juan,
o governador Camilo Santana ainda não havia
tratado publicamente do assunto, como também
não se pronunciou a respeito nos dias seguintes.
No sétimo dia do falecimento do adolescente,
familiares e amigos saíram em cortejo pelas ruas
do bairro, vestindo camisetas com a fotografia do
garoto estampada, carregando balões brancos e
portando faixas e cartazes com pedidos de justiça.
“O agente policial foi preso, as medidas estão
sendo tomadas. Mas quem vai chegar primeiro
naquela família vão ser os agentes de saúde e
de assistência social. Para nós, é muito importante dar atenção a essa família, mas, sobretudo,
que eventos como esse não aconteçam mais”,
afirmou o deputado Renato Roseno, durante o
seminário organizado pelo comitê, destacando a
relevância do trabalho desenvolvido por profissionais de assistência social e de saúde, muitos
deles presentes ao evento.
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GALBA NOGUEIRA

Cortejo de amigos e familiares de
Juan Ferreira dos Santos pelas ruas
do bairro Vicente Pinzón, onde o
garoto de 14 anos morava e foi morto
por um policial militar em 2019
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O Governo do Ceará precisa inaugurar um
modelo de policiamento baseado em outro tipo
de relação com os cidadãos, notadamente com

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

COMITÊ PAULISTA
PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS

os moradores das comunidades periféricas,

A Assembleia Legislativa de São Paulo

onde mais se observam abusos das ações poli-

lançou no dia 5 de setembro de 2019 o Comitê

ciais. “Jovem na praça não é risco, jovem na

Paulista pela Prevenção de Homicídios na

praça não é sinal de violência. Jovem na praça

Adolescência. A iniciativa foi inspirada na expe-

pode ser oportunidade para excelentes políticas

riência do Comitê Cearense pela Prevenção de

públicas em prol do direito de todos”, argumen-

Homicídios na Adolescência. O coordenador do

tou Renato Roseno, que também é presidente

Fundo das Nações Unidas para a Infância, Rui

da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania

Aguiar, participou da cerimônia de lançamento

da Assembleia Legislativa.

do comitê paulista.

Na tentativa de reduzir o desvio de conduta

“Reforçamos a importância de tornar a expe-

policial, a comissão tem estabelecido diálogos,

riência do comitê cearense um exemplo para

sobretudo com as associações de trabalhadores

mobilização de políticas públicas para a segunda

de segurança pública, especialmente aquelas

década de vida. Mesmo com a redução de homicí-

que reúnem policiais militares, no sentido de

dios registrada em todo o país, as recomendações

qualificar a formação policial. “Nós temos a

do comitê pela erradicação das vulnerabilidades

esperança de que a formação vá reduzir o desvio

e pela prevenção de homicídios continuam perti-

de conduta policial, para evitar abordagens que

nentes e urgentes”, observa Rui Aguiar.

resultem em violência ou letalidade”, aponta o
presidente da comissão.

O representante do Unicef, além de ter
participado do processo de criação do comitê

Ele observa que falta ao Ceará a defi-

cearense ao lado do deputado estadual Renato

nição de um Procedimento Operacional

Roseno, vem contribuindo desde então com o

Padrão (POP) para evitar os desvios de

desenvolvimento das atividades e a formulação

conduta policial e defende que a aplicação

de propostas para prevenção de homicídios. Rui

desse instrumento traga resultados bem mais

Aguiar também tem mantido articulações com

satisfatórios do que outras experiências pelo

parlamentares de outros estados no sentido

país que fazem uso dele vêm apresentando.

de replicar a experiência em andamento no

“Nós não temos bons exemplos de adoção do

Ceará. Antes do comitê paulista, duas outras

POP, de que ele tenha reduzido a violência

iniciativas semelhantes surgiram, no Rio de

e a letalidade policial. A adoção de procedi-

Janeiro e na Bahia.

mentos normatizados não gerou aquilo que

O Comitê pela Prevenção de Homicídios no

nós achamos que deveria ter gerado, que é

Rio de Janeiro foi lançado em maio de 2018.

a redução da violência policial”.

Mesmo com abrangência municipal, ele reúne um

Além da formação dos policiais, a

amplo conjunto de instituições dos poderes públi-

Comissão de Direitos Humanos da Assembleia

cos e da sociedade. Também sob a articulação

Legislativa tem defendido a utilização de equi-

do Unicef, o Ministério Público da Bahia instituiu

pamentos não letais durante as operações de

oficialmente, em novembro de 2018, o Comitê

segurança. A comissão também reivindica

Interinstitucional de Prevenção de Homicídios de

medidas em outros campos de atuação junto

Crianças, Adolescentes e Jovens de Salvador. O

aos agentes civis e militares, como a valori-

comitê conta com um grupo gestor formado por

zação profissional, por meio de um plano de

13 instituições, mas as discussões que antecede-

carreira e remuneração, e a atenção psicos-

ram a formalização da iniciativa envolveram mais

social para o cuidado com a saúde mental e

de 60 representantes de organizações governa-

a prevenção do suicídio.

mentais e não governamentais.
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presença de membros da Defensoria Pública,
da Ordem dos Advogados do Brasil – seção
Ceará, do Pacto por um Ceará Pacífico e da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Trabalho.
A realização de um curso de formação
para gestores municipais de Juazeiro do
Norte, que dê início a um processo de planejamento para o desenvolvimento de ações de
prevenção à violência, foi um dos encaminhamentos do encontro. O curso deverá ser
oferecido pelo comitê, a exemplo da parceria
estabelecida com a Prefeitura de Fortaleza,
por meio da qual cerca de 700 profissionais
das unidades de assistência social e saúde
tiveram a oportunidade de participar de
uma formação sobre saberes e práticas na
Juazeiro do Norte: terra de Padim Ciço
ocupa a quarta posição no ranking de
homicídios no Ceará

atenção a famílias de vítimas de homicídios.
Um dos principais destinos religiosos do
Brasil, a terra de Padim Ciço ocupa a quarta
posição no ranking da violência letal no Ceará.

JUAZEIRO DO NORTE:
ARTICULAÇÃO PARA
PREVENIR VIOLÊNCIA

Com 148 homicídios registrados em 2017,
Juazeiro do Norte é um dos oito municípios
cearenses que fazem parte de um grupo de
120 em todo o Brasil que acumulam 50% dos

A convite do Centro Universitário Paraíso

assassinatos estimados naquele ano no país,

(Unifap), o sociólogo e coordenador técnico

segundo o mais recente Atlas da Violência -

do Comitê Cearense pela Prevenção de

Retrato dos Municípios Brasileiros, de 2019.

Homicídios na Adolescência, Thiago de

As outras sete cidades do Ceará nesse grupo

Holanda, esteve em Juazeiro do Norte, na

são Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Maracanaú,

região do Cariri, para participar de um debate

Maranguape, Pacajus e Sobral.

com estudantes e professores da instituição
sobre o problema da violência letal. A parti-

MAIS HOMICÍDIOS

cipação se deu dentro da programação do
evento “Ceará: Terra da Luz, da Ciência e da

Município

Homicídios registrados

Tecnologia”, de 4 a 6 de setembro.

Fortaleza

2.145

O representante do comitê aproveitou a

Caucaia

327

Maracanaú
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Juazeiro do Norte

148

Sobral

120

prevenção de assassinatos na cidade. Durante

Pacajus

105

o encontro, Thiago de Holanda apresentou

Maranguape

89

parte do material gráfico produzido pelo

Horizonte

88

oportunidade para também propor a representantes do poder público municipal e de
outras instituições com atuação local uma
articulação que viabilize ações voltadas à

comitê e as análises das pesquisas realizadas pela equipe. A reunião contou com a

Fonte: Atlas da Violência 2019
Retrato dos Municípios Brasileiros
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OCARA: PREVENÇÃO DE
HOMICÍDIOS CONTRA
ADOLESCENTES E JOVENS
A mortalidade por causas externas foi

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do

tema do Fórum Municipal sobre Prevenção

Ceará aprovou uma nova estrutura organizacio-

da Violência contra Adolescentes e Jovens

nal, em resolução do dia 31 de outubro, que, entre

de Ocara, promovido no dia 16 de outubro

outras decisões, renomeia o Comitê Cearense pela

de 2019 pela Secretaria do Trabalho e

Prevenção de Homicídios na Adolescência como

Desenvolvimento Social em articulação com

Comitê de Prevenção e Combate à Violência e

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

define que ele seja presidido pelo presidente da

do Adolescente e o Fundo das Nações Unidas

Comissão de Direitos Humanos e Cidadania do

para a Infância (Unicef). A psicóloga Daniele

parlamento estadual. Atualmente o comitê não tem

Negreiros participou do evento represen-

presidente, mas um relator, o deputado estadual

tando o Comitê Cearense pela Prevenção de

Renato Roseno, que também preside a comissão.

Homicídios na Adolescência.

Ao justificar as mudanças na estrutura orga-

Ocara está localizada na microrregião de

nizacional da Assembleia Legislativa, a Mesa

Chorozinho, município da região metropolitana

Diretora aponta que “procede às adaptações

de Fortaleza, e a 101 quilômetros da capital

necessárias no seu quadro de pessoal, a partir

cearense. Com uma população estimada em

de sua missão, visão e seus valores, de modo a

25.394 habitantes em 2017, a cidade teve 13

fortalecer sua autoridade e compreender suas

homicídios registrados naquele ano. Embora

atividades e responsabilidades institucionais”.

55 municípios cearenses tenham apresentado

Com a resolução, a estrutura fica organizada em

um número maior de assassinatos, a popula-

órgãos de administração superior, parlamentares,

ção de Ocara se sente afetada pelo problema

de promoção à cidadania, de pesquisa, de educa-

da violência letal. Outras quatro cidades do

ção e memória, de assessoramento e de direção,

Ceará registraram a mesma quantidade de

de acordo com as particularidades decorrentes de

casos e 155 tiveram menos de 13 mortes em

suas áreas de competência ou atribuição.
O comitê está enquadrado nos órgãos de

decorrência de agressão.
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COMITÊ CEARENSE
EM NOVA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

O certo é que cada vida importa. Poder

pesquisa, submetidos diretamente à Mesa

público e sociedade devem unir esforços para

Diretora. A resolução normatiza que ele tem como

prevenir a violência. em todos os grupos etários

objetivo realizar estudos para compreender o

e em quaisquer situações. Mesmo quando os

fenômeno da violência e propor medidas para o

indicadores de assassinatos apresentarem

seu enfrentamento, o que vem sendo realizado

recuo, governos e sociedade devem manter-se

desde que foi criado, em dezembro de 2015.

em alerta pela preservação das vidas de crian-

Na avaliação da equipe do comitê, a resolução

ças e adolescentes, como pontuou o coorde-

reconhece e fortalece o trabalho ao estabele-

nador do Unicef, Rui Aguiar, durante o evento.

cer como competências ações que estão sendo

O Fórum Municipal sobre Prevenção da

desenvolvidas ao longo de cinco anos: articular

Violência contra Adolescentes e Jovens de

esforços no parlamento, nas instituições gover-

Ocara foi realizado na Escola Estadual de

namentais, na sociedade civil, nas universidades

Educação Profissional Maria Mósa da Silva,

e nas agências de cooperação internacional para

com a participação de adolescentes e jovens,

a compreensão do fenômeno da violência; propor

além de representantes da Associação para

recomendações que colaborem para a redução

o Desenvolvimento dos Municípios e do

da violência; e recomendar a implementação de

Ministério Público, por meio dos projetos

políticas públicas de proteção integral e de garan-

Municipaliza e Vidas Preservadas.

tia aos direitos fundamentais da pessoa humana.

/

MARCOS MOURA

Reunião em 2017 com deputada estadual Fernanda Pessoa, prefeito Firmo Camurça e demais gestores da Prefeitura de
Maracanaú para apresentação das recomendações do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

COMITÊ EM BREVE HISTÓRICO
Protocolo de intenções

Adolescência, no plenário da Assembleia

11 de dezembro de 2015

Legislativa. A partir de então, o presidente

Assinatura do protocolo de intenções entre

Zezinho Albuquerque e o sucessor Sarto Nogueira

Assembleia Legislativa do Ceará, Governo do

garantiram a continuidade dos trabalhos do

Estado e Fundo das Nações Unidas para a Infância,

comitê, o que fez com que o relatório “final” se

com a participação do presidente do parlamento,

transformasse em relatório inicial, haja vista que

deputado Zezinho Albuquerque, a vice-governadora

o comitê passou a publicar um relatório a cada

Izolda Cela e o representante do Unicef no

semestre, desde 2017.

Brasil, Gary Stahl.
Nova estrutura organizacional
Instalação

31 de outubro de 2019

23 de fevereiro de 2016

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa

Instalação do Comitê Cearense pela Prevenção

aprova resolução que confere nova estrutura

de Homicídios na Adolescência, no plenário da

organizacional ao parlamento estadual, inclusive

Assembleia Legislativa.

renomeando o Comitê Cearense pela Prevenção
de Homicídios na Adolescência como Comitê de

Relatório

Prevenção e Combate à Violência e definindo

14 de dezembro de 2016

que ele seja presidido pelo presidente da

Apresentação do relatório final do Comitê

Comissão de Direitos Humanos e Cidadania do

Cearense pela Prevenção de Homicídios na

parlamento estadual.

313

NOVEMBRO

CADA VIDA IMPORTA - MÊS A MÊS
RELATÓRIO • JULHO-DEZEMBRO • 2019

314

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

TECENDO MEMÓRIAS:
PUBLICAÇÃO SOBRE
HOMICÍDIOS DE JOVENS

de gênero, sexualidade, etárias e territoriais
envolvidas na produção da violência letal, bem
como a atuação do Estado neste processo.

O Comitê Cearense pela PrevençOBão

Além das trajetórias dos jovens, também se

de Homicídios na Adolescência foi convi-

destacam as experiências dos familiares e

dado a participar do lançamento da publi-

amigos em três dimensões: redes de solida-

cação “Tecendo Memórias - Homicídios de

riedade social, ação do Estado e rituais de

Adolescentes e Jovens no Rio de Janeiro”,

memória”, aponta o Observatório de Favelas.

para expor a experiência local pela redução de

“O projeto buscou contribuir para dar visi-

assassinatos. Para atender ao convite, o coor-

bilidade a casos de homicídios de adolescentes

denador técnico da equipe, sociólogo Thiago

e jovens, enfatizando especialmente memó-

de Holanda, esteve na capital fluminense no

rias que familiares e amigos têm das vítimas,

dia 28 de novembro, levando na bagagem o

priorizando aspectos característicos de cada

material gráfico produzido.

trajetória, práticas, expectativas e sonhos

Durante a apresentação do trabalho desen-

que os jovens possuíam. Nesta perspectiva,

volvido no Ceará desde dezembro de 2015,

além da pesquisa, o trabalho também envol-

o coordenador técnico do comitê abordou

veu a produção de intervenções artísticas e

o conjunto de evidências encontradas nos

de narrativas jornalísticas sensíveis sobre os

assassinatos de adolescentes naquele ano,

temas pesquisados reforçando a desnatura-

objeto de estudo da primeira pesquisa promo-

lização dessas mortes, o direito à memória e

vida pela equipe, ao longo de 2016. Além das

a potência dessas trajetórias interrompidas,

evidências, Thiago de Holanda também expôs

com o objetivo de contribuir com a luta por

as respectivas recomendações, formuladas ao

memória, verdade e justiça travada cotidiana-

fim do trabalho, para implementação pelos

mente pelos familiares de vítimas da violên-

poderes públicos cearenses.

cia”, acrescenta o Observatório de Favelas,

Sob a mediação da diretora do

responsável pelo lançamento da publicação,

Observatório de Favelas, Raquel Willadino,

que contou com o apoio da Fundação Open

a mesa “Experiências de enfrentamento da

Society e a parceria do Fórum Grita Baixada

violência letal” contou com outras três parti-

e da Rede de Mães e Familiares da Baixada

cipações: Camila Uribe Villa,vice-diretora da

Fluminense, do Rio de Janeiro, além da orga-

Fundação Casa de las Estrategias, de Medelín;

nização colombiana Casa de las Estrategias.

Marcelle Decothé, integrante do Fórum de

A cidade mais violenta do estado é

Juventudes do Rio de Janeiro e do Movimento

Queimados, na região metropolitana do Rio

Favelas Na Luta; e Monica Cunha, fundadora

de Janeiro. Município da Baixada Fluminense,

do Movimento Moleque, grupo que atua pela

Queimados teve 115,6 homicídios por 100

promoção dos direitos de adolescentes que

mil habitantes em 2017, segundo estimativa

estão no sistema socioeducativo e dos fami-

do Atlas da Violência 2019 - Retrato dos

liares, também do Rio de Janeiro.

Municípios Brasileiros. “O alto índice de violên-

A publicação “Tecendo Memórias -

cia nesse município é correlacionado, entre

Homicídios de Adolescentes e Jovens no Rio

outros fatores, com a presença e disputa por

de Janeiro” é resultado de um trabalho de

território entre milícia e tráfico de drogas na

pesquisa sobre homicídios realizado a partir de

região”, aponta a publicação.

diálogos estabelecidos com mães, familiares e

“Além dos problemas históricos de violên-

amigos de jovens assassinados no estado. “São

cia no estado, que envolvem as escaramuças

abordadas diferentes dinâmicas de homicídios

entre as três facções criminosas cariocas –

que colocam em evidência questões raciais,

CV, Amigos dos Amigos (ADA) e o Terceiro

/

Comando Puro (TCP) –, nos últimos anos tem

contribuído crescentemente para o aumento

aumentado muito a presença das milícias, não

das taxas de letalidade: no primeiro semestre

apenas na capital, mas em muitas cidades

de 2019, a polícia foi responsável por 38% das

do interior. A guerra entre grupos de mili-

mortes na região metropolitana”.

cianos e narcotraficantes, bem como entre

A capital fluminense possuía em 2017 uma

esses últimos, tem contribuído para aumentar

taxa de homicídios estimada em 35,6 casos

o número de mortes não apenas na região

por 100 mil habitantes, inferior aos índices

metropolitana, mas em todo o estado”, acres-

de outras 17 capitais. À frente nesse ranking

centa o Atlas da Violência.

estava a capital cearense, Fortaleza, com 87,9

A publicação questiona a política de

assassinatos a cada 100 mil habitantes. Já a

segurança adotada pelo Governo do Rio de

taxa de homicídios do estado do Rio de Janeiro

Janeiro e responsabiliza a violência poli-

é superior ao índice da capital. Com 38,4 assas-

cial pelo aumento do nível de letalidade. “O

sinatos por 100 mil habitantes, o estado ocupa

governo estadual, por sua vez, por meio da sua

uma posição pior do que outros 14 estados. As

política de segurança baseada na brutalidade

maiores taxas ficaram com o Rio Grande do

e nos enfrentamentos letais anódinos, tem

Norte (62,8), o Acre (62,2) e o Ceará (60,2).
TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

A cidade de Queimados, na região
metropolitana do Rio de Janeiro, apresentou a
maior taxa de homicídios do estado em 2017,
segundo o Atlas da Violência 2019
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VULNERABILIDADE DE
MENINAS À VIOLÊNCIA
Uma pesquisa realizada pelo Centro de

ticas específicas para essa menina jovem,

Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-

adolescente. Opressão de gênero, vulnera-

Ceará) aponta que a falta de políticas públicas

bilidade socioeconômica e o território. Essas

específicas agrava a desigualdade de gênero na

camadas se reforçam de forma a permitir que

juventude e torna as meninas mais vulneráveis

elas sejam mais vulneráveis ainda à violência

a diversas formas de violência. “Meninas são as

letal”, afirmou.

que mais sofrem com falta de investimento em

O comitê desenvolveu ao longo de 2019

políticas públicas no Brasil”, resumiu o jornal

uma pesquisa sobre homicídios contra adoles-

O Povo, em matéria especial, publicada no dia

centes do sexo feminino no Ceará. O cresci-

2 de dezembro, tratando sobre os resultados

mento do número de meninas assassinadas

do levantamento.

no estado foi determinante para que o comitê

O estudo, intitulado “Infância, gênero e

realizasse o estudo com foco exclusivamente

orçamento público no Brasil”, compõe uma

em mulheres de dez a 19 anos. Em 2016, o

pesquisa mais ampla financiada pela organi-

comitê fez sua primeira pesquisa sobre homicí-

zação não governamental Save The Children,

dios na adolescência, que contemplava vítimas

que será compilada com dados também da

dos sexos masculino e feminino. O número de

Guatemala e do Peru. O trabalho foi apresen-

meninas assassinadas no Ceará passou de 27

tado em Nova Iorque, no dia 10 de outubro, em

em 2016 para 80 em 2017 e 114 em 2018, um

evento paralelo do Comitê de Direitos Humanos

aumento de 42,5% em relação ao ano anterior.

da Assembleia Geral das Nações Unidas. A cada

Se a comparação for com 2016, a variação é

dois anos, durante esse encontro, é emitida

ainda mais alarmante: 322,25%.

uma resolução pelos direitos das meninas,

Analista técnico de políticas sociais do

documento que deve orientar a ação dos esta-

Ministério da Cidadania, licenciado para o

dos-membro. O objetivo é fazer com que os

cumprimento do mandato de deputado, Renato

orçamentos públicos sejam elaborados e execu-

Roseno acrescenta que os serviços de assis-

tados pelos países signatários considerando

tência social cumprem um papel importante

também a perspectiva de gênero.

na prevenção de homicídios. Adolescentes e

O levantamento expõe reduções drásti-

jovens em situação de vulnerabilidade devem

cas no orçamento destinado a programas de

ser encaminhados para projetos específicos e

enfrentamento à evasão escolar, à explora-

as famílias de vítimas de violência precisam

ção sexual, aos homicídios na adolescência

ser atendidas pelos programas que integram a

e ao trabalho infantil. “Fora da escola e em

política nacional de assistência social e contem-

ambientes hostis de trabalho, as meninas

plam, inclusive, a atenção à saúde mental.

podem entrar em contato ainda com outras

Mas a redução dos investimentos na área

vulnerabilidades, como a exploração e violência

de assistência tem se agravado nos últimos

sexual e o casamento precoce, que também são

anos, como aponta o levantamento do Centro

estudados na pesquisa. Outro ponto levantado

de Defesa da Criança e do Adolescente. Em

pelo estudo é a exposição à violência urbana

Fortaleza, por exemplo, a diminuição dos recur-

dessas meninas que, nos últimos anos, se torna-

sos chegou a 66,08%, de 2017 para 2018. Os

ram alvos mais frequentes de crimes contra a

valores do Fundo Municipal de Assistência

vida”, acrescenta a reportagem.

Social passaram de R$ 16,8 milhões para

O deputado estadual Renato Roseno,

316

contribuiu com a matéria, repercutindo os
resultados do estudo. “Há um vácuo de polí-

apenas R$ 5,7 milhões.

relator do Comitê Cearense pela Prevenção

Em outra pesquisada inédita, realizada

de Homicídios na Adolescência, também

em parceria com o Observatório da Criança

/

GALBA NOGUEIRA

Pesquisa aponta que meninas são as que mais sofrem com
falta de investimento em políticas públicas no Brasil
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e do Adolescente - Instituto OCA e com o financiamento da Fundação Open Society, o Comitê Cearense
pela Prevenção de Homicídios na Adolescência entre-

COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO
DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

CENTROS SOCIOEDUCATIVOS
RECEBEM REALIZADORES
DE SÉRIE AUDIOVISUAL

vistou 235 profissionais em todos os centros de assis-

Adolescentes do Centro Socioeducativo Passaré e do

tência social e de atenção psicossocial e em 60% das

Centro de Semiliberdade Mártir Francisca, em Fortaleza,

unidades de atenção primária à saúde em Fortaleza.

tiveram a oportunidade de conferir, nos dias 10 e 11 de

O mapeamento, realizado entre abril de 2018 e abril

dezembro de 2019, respectivamente, o sucesso que estava

de 2019, identificou que existe um enorme déficit dos

fazendo na internet a série cearense “La casa du’z vetin”.

serviços oferecidos à população. A capital deveria ter,

O primeiro episódio, lançado um mês antes, no dia 9 de

pelo menos, 98 Centros de Referência da Assistência

novembro, na Praia dos Crush, também na capital, foi

Social, mas conta com apenas 26 Cras. O município tem

exibido nas unidades de atendimento socioeducativo

seis Centros de Referência Especializados da Assistência

com a presença dos realizadores do audiovisual.

Social, embora devesse ter, no mínimo, 12.

O trabalho, inspirado na produção espanhola “La

A pesquisa constatou que existe demanda específica

casa de papel”, busca retratar com a linguagem e

de atenção a adolescentes ameaçados de morte e a

o humor típicos do Ceará realidades da juventude

famílias de vítimas de homicídio em Fortaleza, mas é

periférica local. É menos uma adaptação e mais uma

ínfima a quantidade de atendimentos realizados pelos

releitura escrachada.

serviços municipais de assistência social. O tipo de ação

Durante a apresentação do primeiro episódio nos

mais efetivada é o encaminhamento dos casos para

dois centros socioeducativos, os realizadores falaram

outros serviços, como apontaram 51% dos profissionais

sobre o processo de criação e sobre as próprias vivências

ouvidos nos Centros de Referência da Assistência Social

como jovens que moram na periferia de Fortaleza, tão

e 77,8% dos entrevistados nos Centros de Referência

marcada pela violência, desigualdade social e falta de

Especializados da Assistência Social.

oportunidades para o acesso a direitos. Com a esponta-

Os pesquisadores observaram, in loco, a precarização

neidade dos relatos, os visitantes buscaram estimular os

das condições e relações de trabalho, deficiência nos

adolescentes atendidos pelas duas unidades a também

atendimentos e dificuldades para execução das atividades

participar das atividades, formulando perguntas ou

em função da falta de recursos e da violência, sobre-

refletindo sobre questões abordadas na série ou nos

tudo na periferia da cidade. Nos serviços de assistência

depoimentos dos participantes.

social, 98,3% dos entrevistados revelaram conhecer

“A gente tem algumas ideias audaciosas, inclusive

famílias impedidas de circular livremente onde moram

passar uma temporada inteira no presídio. A lógica é

por causa da presença de organizações criminosas ou da

justamente mostrar para o nosso público, que é a galera

disputa entre as facções. Nos postos de saúde, 82,4% dos

da periferia, não só o jovem que está estudando, não

pesquisados apontaram que não existem procedimentos

só o jovem da geração nem/nem, aquele que não se

específicos para atender famílias com vítimas de homi-

envolveu com o crime de alguma forma, mas todo jovem

cídios. Nos Centros de Atenção Psicossocial, 68,8%dos

da periferia, desde aquele que está hoje no crime, como

entrevistados também admitiram isso.

aquele que não está”, apontou Leo Suricate, um dos

Por todas essas fragilidades é que o Centro de

idealizadores da série.

Defesa da Criança e do Adolescente defende uma

A exibição do episódio com a presença dos realiza-

mudança radical na orientação da política orçamen-

dores contou com a articulação do Comitê Cearense

tária. “Apostar e investir na vida, na geração de saúde,

pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, em

na diminuição das desigualdades, e não na política de

parceria com a Superintendência do Sistema Estadual

morte e no encarceramento, que só aumenta a violên-

de Atendimento Socioeducativo (Seas) e com o apoio

cia”, afirma Dillyane Ribeiro, técnica responsável pela

do Observatório da Criança e do Adolescente - Instituto

pesquisa “Infância, gênero e orçamento público no

OCA. A realização da série envolve vários parceiros,

Brasil” e coordenadora do núcleo de monitoramento

entre eles a produtora audiovisual independente

de políticas públicas da instituição.

Nigéria Filmes.
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DAVI PINHEIRO

Pesquisador do Comitê
Cearense pela Prevenção de
Homicídios na Adolescência, em
trabalho de campo em Fortaleza,
em 2016, entrevista a avó de
uma vítima: estudos investigam
a fundo a realidade

QUESTÃO DE VESTIBULAR
ABORDA TRABALHO
SOBRE HOMICÍDIOS

para o enfrentamento aos homicídios. “Entre as principais recomendações do Comitê para combater tal
realidade estão: promover a qualificação urbana dos

O vestibular da Universidade Estadual do Ceará de

territórios vulneráveis aos homicídios; mais oportuni-

2019 abordou o problema da violência letal intencional e o

dades de emprego e renda para esses jovens; formar

trabalho realizado pelo Comitê Cearense pela Prevenção

policiais em direitos da criança e do adolescente para

de Homicídios na Adolescência. O enunciado de uma das

garantir abordagens adequadas e promover o controle

questões da prova de Filosofia e Sociologia, aplicada no

externo da atividade policial; e garantir a investigação

segundo dia do exame, 16 de dezembro, foi elaborado a

e a responsabilização pelos homicídios”.

partir da adaptação de um trecho do estudo “Trajetórias

E, na sequência, a formulação da questão, propria-

interrompidas: homicídios na adolescência em Fortaleza

mente dita, com as respectivas alternativas de resposta:

e em seis municípios do Ceará”.

“Considerando o estudo do Comitê Cearense pela

O documento, publicado em 2017, é resultado da

Prevenção de Homicídios na Adolescência, no que

pesquisa desenvolvida ao longo de 2016. “O Comitê

concerne aos jovens assassinados no estado, é correto

Cearense Pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

afirmar que:

apontou que, no ano de 2015, as principais vítimas deste

A) as ações de combate ao quadro de homicídio dos

tipo de violência foram jovens pretos ou pardos (em 65,75%

jovens periféricos passaram por estudos que investigam

dos casos), do sexo masculino (em 97,95% dos casos) e

a fundo a realidade vivenciada pelo grupo.

todos pobres e moradores de periferia. É esta certamente

B) a juventude das periferias de Fortaleza, dife-

uma questão social que se agrava pelo país. Este estudo

rentemente dos jovens das outras capitais do país

sobre os homicídios na adolescência na capital (Fortaleza )

e do mundo, passa por problemas de transgressão

e em seis municípios do Ceará (Caucaia, Eusébio, Horizonte

e delinquência.

e Maracanaú, na Região Metropolitana, Sobral e Juazeiro

C) a rebeldia juvenil, própria da faixa etária, deve ser

do Norte, no interior do Estado), é parte da estratégia de

combatida, com urgência, para que se modifique esse

enfrentamento à violência letal contra o adolescente”,

quadro de assassinatos de jovens pelo país.

enuncia a questão de número 30 da prova.
Para completar o enunciado, a Universidade Estadual
do Ceará também se reporta às medidas propostas

D) a qualificação de policiais em conhecimentos sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente não ajuda na
diminuição de homicídios de jovens periféricos”.
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