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As várias formas de medir o crime

Tomando um crime qualquer como exemplo e dissecando-o em seus diversos aspectos

podemos imaginar, idealmente, que ele tem ou pode ter, dependendo do tipo e gravidade do

ato, os seguintes elementos: autor(es), vítima(s), instrumento(s), bens ou valores subtraidos,

testemunha(s), registro formal da ocorrência - flagrante, por telefone ou pessoalmente (na

polícia, no hospital, no Instituto Médico Legal), divulgação do crime no jornal e outros meios

de comunicação, inquéritos e processos, pegistros Prisionais, entre outros elementos

identificáveis.

Em tese, cada um destes elementos pode ser utilizado para a medição do crime. Pode-se por

exemplo perguntar ao autores dos crimes sobre os atos cometidos (self-reported crimes), às

vítimas sobre os crimes sofridos (vitimização), às testemunhas sobre os crimes presenciados,

quantificar os valores envolvidos ou os custos hospitalares, contar os tipos de instrumentos

apreendidos pela polícia, calcular o número de vezes que determinado fenômeno é noticiado

nos meios de comunicação, contabilizar os boletins de ocorrência, inquéritos policiais e

processos judiciais. Pode-se realizar também censos penitenciários para obter informações a

respeito dos criminosos ou consultar especialistas na polícia e outros órgãos sobre, por

exemplo, a eficácia de certo método de combate ao crime. Não menos importante é perscrutar

as opiniões e sentimentos das pessoas sobre criminalidade, mesmo que não tenham se

envolvido com nenhuma forma de crime, através de pesquisas de opinião pública.

As possibilidades são inúmeras e, com efeito, a criminologia tem usado em todo o mundo

estes e outros métodos no intuito de compreender melhor o fenômeno criminal. No Brasil a

pesquisa criminológica é bastante limitada, ainda que tenham surgido diversos exemplos

recentes de pesquisas que se utilizaram de um ou vários destes elementos.

É conveniente assinalar que estas várias formas de medir a criminalidade elencadas acima não

são excludentes, mas complementares. E também que, como todo método, nenhum é melhor

ou pior que o outro a priori: sua utilidade ou não depende daquilo que se está procurando

conhecer. O ideal é utilizar várias metodologias e fontes de informação, que se



complementem e chequem-se mutuamente. É preciso ter consciência, finalmente, de que

todas as formas de medição são precárias e que nenhuma delas dá conta da "realidade" do

crime. Do ponto de vista epistemológico, podemos afirmar que a totalidade dos crimes é

incognocível, por mais que todos os melhores  métodos e instrumentos criminológicos sejam

empregados.

Uma vez que nosso objetivo aqui é limitado, trataremos de destacar os meios para que se

possa implementar, de maneira relativamente rápida e econômica, um banco de dados em

escala nacional7 sobre criminalidade.

Utilizando o número de Crimes Registrados nas Polícias

Embora a violência e a criminalidade estejam entre as maiores preocupações da população, o

Brasil carece de uma contabilidade nacional de crimes que seja abrangente e confiável. Com

exceção do Censo Penitenciário Nacional (que na verdade não é um censo, mas um

questionário preenchido pelos diretores das unidades prisionais e que toma o estabelecimento

- e não o preso - como unidade de análise.), o Ministério da Justiça não realiza diretamente

nenhum levantamento nacional que possa ser utilizado para planejar uma política nacional de

segurança pública.

Para se ter uma idéia da precariedade, quando se quer saber sobre homicídios é preciso

recorrer as estatísticas do Ministério da Saúde, que não utiliza como fonte as ocorrências

policiais mas os registros de óbito.

Além da dificuldade natural para a obtenção de dados nacionais num estado federativo e com

fortes desigualdade regionais, uma dificuldade adicional para a constituição de uma base de

dados sobre o crime advém do fato de que a maior parte dos registros criminais existentes no

país são elaborados tendo em vista a consulta individual de casos, para efeitos judiciais e

                                           
7 Uma vez que é muito difícil e custoso obter dados sobre todas as cidades com mais de 10.000 habitantes,
como se faz, por exemplo, nos EUA, deve-se priorizar a obtenção de dados sobre os maiores centros urbanos do
pais, onde o crime é mais intenso. Quantos e quais seriam estes centros fica a cargo do governo decidir. Quando



administrativos. São poucos os registros feitos com a preocupação de medir a criminalidade

para fins gerenciais, como saber se ela esta aumentando ou diminuindo e em que velocidade,

em que locais, se as estratégias de combate ao crime são eficientes e quais são as mais

eficazes.

Quem analisa os crimes tomados individualmente - como é o caso, na maior parte das vezes,

de policiais, investigadores, promotores e juízes -  nem sempre se dá conta da impressionante

regularidade com que os crimes se reproduzem, tanto em termos de quantidade como de

modalidade. É justamente esta regularidade que permite à criminologia abordar o fenômeno

criminal de uma maneira empírica e "científica". A mensuração é útil  para revelar estes

padrões : que tipo de crime ocorre em que tipo de lugar, com que características, cometidos

por quem e contra quem. Sem identificar estes padrões e regularidades, não é possível

elaborar estratégias para combater o crime.

Uma tarefa inicial deveria ser a extração do maior número de informações possível das bases

nacionais já informatizadas, e que se encontram no Ministério da Justiça, como o INFOSEG

ou outros sistemas de registros individuais de casos. Se se trata de uma base de dados

informatizada e constituída de registros individualizados (não importa se são pessoas,

processos ou outra unidade de análise), com campos fixos e em formato numérico ou

alfanumérico, é tecnicamente possível extrair destes bancos uma base integral, aproveitável

para tratamento estatístico. Não se deve descuidar da "critica" dos dados, observando como a

base foi preenchida e com quais critérios. Mas uma vez que as informações já estão lá,

bastando extraí-las, trata-se de uma opção rápida e barata para a obtenção de dados.

Desenvolver um sistema nacional de estatística criminal que seja abrangente e confiável é

uma tarefa custosa e demorada. Uma vez que este trabalho está voltado à busca de soluções de

curto prazo para o problema, outro caminho promissor a seguir é construir um sistema que

utilize o que os estados já produzem atualmente, assim como já é feito com o "censo"

prisional nacional e nos mesmos moldes que as Nações Unidas fazem para obter dados

                                                                                                                                       
falamos em banco de dados nacional, neste sentido, estamos usando o conceito sem uma definição precisa. Na
maior parte dos casos, as informações e pesquisas provirão de algums poucas grandes cidades.



criminais dos diversos países. Com exceção das pesquisas de vitimização (ICVS), o sistema

de dados criminais da ONU, que penso deve ser tomando como exemplo a ser seguido pelo

Ministério da Justiça, não se propõe a produzir os dados, mas antes coletar, sistematizar e

divulgar o material existente nos países, com base em registros oficiais. No tópico abaixo,

descrevemos a pesquisa "Tendência do Crime", desenvolvida pelas Nações Unidas, com mais

detalhe.

A Pesquisa sobre Tendências do Crime e Operações da Justiça Criminal ( UNITED

NATIONS SURVEY OF CRIME TRENDS AND OPERATIONS OF CRIMINAL JUSTICE

SYSTEMS), é coordenada pela Divisão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal da ONU,

em Viena, e encontra-se já em sua sexta edição. A origem da pesquisa remonta aos anos 80,

quando o Conselho Econômico e Social, em sua resolução 1984/85 de 25 de maio de 1984,

requisitou a Secretaria Geral a manutenção e o desenvolvimento de um banco de dados das

Nações Unidas sobre crime e dados correlatos: especificamente, um banco de dados com

informações sobre tendências do crime, sistema de operação da justiça criminal e estratégias

de prevenção ao crime.

O objetivo maior da pesquisa é coletar dados sobre a incidência dos crimes registrados e sobre

as operações do sistema de justiça criminal, com a intenção de aperfeiçoar a disseminação

destas informações globalmente. Para este fim, a pesquisa procura fornecer uma visão geral

das tendências e inter-correlações entre as várias partes do sistema de justiça criminal, para

promover um processo decisório que seja bem informado, no momento de gerenciar o sistema

criminal.

A fonte principal da pesquisa são as estatísticas oficiais de criminalidade e da justiça e o

questionário segue uma seqüência que reproduz os diferentes estágios que o criminoso segue

conforme passa pelo sistema criminal. Na maioria dos casos, os dados requisitados seguem

um calendário anual. A data de 31 de dezembro é adotada como marco para a comparação da

situação ano a ano. Em cada questionário existe a identificação do responsável pelo



preenchimento, bem como todas as anotações relevantes sobre os dados, tais como conceitos,

formas pelas quais foram obtidos, etc.

Os dados requisitados aos governos na pesquisa dividem-se em 15 tipos de informação, que

vão dos recursos destinados a justiça aos condenados nas prisões, passando pelo número de

crimes registrados, número de juízes e tribunais, duração média das sentenças, e outros, como

pode ser verificado na listagem abaixo:

• Recursos de Justiça Criminal (Criminal Justice Resources)

• Pessoal Policial (Police Personnel)

• Número de Crimes Registrados (Number of Reported Crimes )

• Crime nas Maiores Cidades (Crime in the Largest Cities)

• Número de Pessoas com Contatos Formais com o Sistema de Justiça Criminal (Number of

People with Formal Contact with the Criminal Justice System )

• Idade / Sexo dos Suspeitos (Age/Gender of Suspects)

• Promotores e Condenações (Prosecutors and Prosecutions )

• Condenações por Idade / Sexo (Prosecutions by Age/Gender)

• Juízes e Varas Criminais (Judges and the Criminal Courts)

• Número de Pessoas Condenadas (Number of People Convicted of Crimes )

• Prisioneiros e Sentenças (Prisoners and Prison Sentences )

• Duração Média das Sentenças (Average Sentence Lengths)

• Pessoal Prisional (Prison Personnel)

• Admissões Prisionais para Todos os Crimes (Prison Admissions for All Crimes)

• Admissões Prisionais por Idade / Sexo (Prison Admissions by Age/Gender)

• População e dados de Nível de Desenvolvimento (Population and UNDP Development

Level Data )



Cada uma destas categorias é posteriormente detalhada numa série de ítens. A parte de crimes

registrados, por exemplo, é subdividida em 116 diferentes variáveis, listadas no anexo.

No que diz respeito especificamente as estatísticas criminais, a pesquisa Crime Trends

procurou definir os crimes de maneira genérica, de modo a que fossem aplicáveis à maioria

dos códigos legais existentes nos países. A título exemplificativo, incluímos no anexo a

definição dos crimes investigados.

Os resultados obtidos nas pesquisas já deram origem a uma série de documentos e

publicações, produzidos, entre outros organismos, pelo European Institute for Crime

Prevention and Control, pelo Australian Institute of Criminology (AIC), pela Asia and Far

East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) bem

como pelo ILANUD da Costa Rica e do Brasil . Análises selecionadas dos dados tem sido

publicadas pelo Statistical Office of the Secretariat, bem como no UNCJIN Crime and Justice

Letter, sob o título "Trends: The Global View of Crime and Justice" (edição especial, 1991).

Para montar seu próprio sistema de informações criminais nacional da forma mais rápida e

econômica, o Ministério da Justiça deveria adotar um procedimento semelhante, ainda que a

opção implique numa ausência de controle sobre a produção e sobre a qualidade dos

resultados obtidos. A cada ano seria remetido a todos os estados um questionário -

devidamente acompanhado de um manual de instruções e de definições - para que os

responsáveis no executivo e judiciário completassem. Ao governo federal caberia somente a

coordenação do projeto, a definição dos indicadores de interesse, bem como a posterior

análise e publicação dos mesmos, de forma que estivessem acessíveis a sociedade.

Uma outra opção mais rápida e barata que deve ser levada em conta, tanto para esta pesquisa

de tendências criminais como para o censo penitenciário, é a utilização de formulários

eletrônicos no site do Ministério da Justiça, preenchidos através da internet. Trata-se afinal de

pesquisas a serem respondidas por especialistas do executivo e do judiciário, nos estados, e

não de pesquisas de opinião. O trabalho inicial seria identificar nos estados quais as pessoas

que detêm estas informações chaves, atualmente dispersas, e solicitar oficialmente a



colaboração. Várias pessoas e órgãos poderiam ser consultados simultaneamente a respeito

das mesmas informações, como uma forma de checar os dados. O acesso ao formulário

somente seria possível para os portadores de senha, identificando o responsável pelo

preenchimento, de forma a garantir a fidedignidade das informações. Inseridos desta forma, os

dados são automáticamente inseridos num banco de dados e podem estar instantaneamente

disponíveis ao público.

Seria bastante conveniente que tanto os indicadores como a metodologia seguissem o mais

próximo possível o modelo de pesquisa elaborado pela ONU, pois assim tornar-se-ia possível

comparar a situação nacional e dos estados com cerca de 78 países em todo o mundo. É

possível se beneficiar também de toda a discussão teórica e metodológica já travada no

âmbito internacional sobre esta pesquisa.

Boletins de Ocorrência e Chamadas Telefônicas

As estatísticas criminais oficiais são quase sempre calculadas tendo por base os boletins de

ocorrência preenchidos na polícia civil. Como existe a preocupação em classificar a conduta

anti-jurídica para efeitos judiciais, o preenchimento da ocorrência procura ser o mais correto

possível, pelo menos no que diz respeito ao crime cometido. A necessidade da

individualização da pena faz também com que se dê alguma atenção as informações sobre o

autor e a vítima, ao menos no que diz respeito a dados básicos como sexo, idade, endereço e

filiação. Por isso os B.Os são vistos como fonte confiável para estatísticas criminais, pelo

menos em suas informações essenciais.

Qualquer um que já tenha ido a uma delegacia de polícia, por outro lado, sabe com quão

pouco cuidado os policiais preenchem os boletins quando se tratam de questões irrelevantes

para o inquérito policial. Pensado antes como peça inquisitorial e investigativa do que como

instrumento de análise criminológica, os boletins de ocorrência deixam de perguntar aspectos

relevantes sobre o crime, são preenchidos com displicência nos quesitos considerados não



cruciais para fins judiciais e inexiste uma padronização de respostas ou instruções sobre como

preencher corretamente a peça.

Caberia talvez ao Ministério da Justiça e especialmente a Secretaria Nacional de Segurança

Pública preparar um novo modelo de Boletim de Ocorrência, de abrangência nacional, mais

detalhado do que o modelo atual, com respostas o mais possível padronizadas e acompanhado

de um manual que ensinasse o correto preenchimento em caso de dúvidas. Um programa de

banco de dados simples, que rodasse em sistema operacional DOS, instalado nos distritos

policiais agilizaria sobremaneira o processo.

Agora bem, além dos boletins de ocorrência preenchidos pela Polícia Civil, existem dados

produzidos pelos sistemas de atendimento telefônico mantidos pela Polícia Militar que são

quase sempre neglicenciados nas análises criminais. Uma vez que a finalidade deste sistema é

o despacho de viaturas para a resolução da ocorrência, a categorização dos crimes feita pela

PM não segue necessariamente a classificação presente no Código Penal, mas é uma boa

aproximação dela. Deixando um pouco de lado o significado de ocorrências como

"desinteligência", é importante frisar que os chamados telefônicos feitos ao 190 podem

fornecer estimativas importantes para crimes comumente pouco notificados nos distritos

policiais.

Sabe-se que os dados oficiais baseados nos boletins de ocorrência apresentam uma

subnotificação da ordem de 2/3, maior ou menor segundo o tipo de crime, e que isto ocorre

por que muitas vítimas não se dão ao trabalho de ir à delegacia relatar o crime. Muitas destas

ocorrências, no entanto, são registradas por telefone, como agressões, depredações, maus

tratos, etc, pelas vítimas ou por testemunhas do ato. Além disso, as centrais de atendimento da

PM são informatizadas, catalogam um grande número de condutas anti-jurídicas e trazem

informações adicionais a respeito do tratamento dado ao problema.

Pelo menos para os grandes centros urbanos do país, seria fácil e útil obter as planilhas com

os totais semestrais ou anuais dos atendimentos feitos por telefone pela Polícia Militar,



mesmo que a classificações não sejam comparáveis com o que se obtém com os boletins de

ocorrência.

Construção e Uso de Indicadores Compostos

O  surgimento dos indicadores sociais esteve intimamente relacionado com o processo de

expansão das atividades do setor público: com a crescente complexidade das funções

assumidas pelo Estado, precisou-se aperfeiçoar o fluxo de informações  necessárias para a

tomada de decisões práticas.

Através da criação de Índices - inúmeros no meio econômico, tais como os de custo de vida,

BOVESPA, de desemprego, etc - os agentes procuram reduzir a margem de incerteza que gira

ao redor de qualquer decisão, prevendo a evolução futura dos fatos e avaliando a eficiência

das medidas postas em prática para contornar os fenômenos mensurados pelos indicadores.

Também no âmbito da segurança pública é preciso forjar um instrumento de trabalho para

avaliar o fenômeno da criminalidade e as políticas elaboradas para combatê-lo. A discussão

sobre segurança até aqui tem sido levada a cabo quase sempre de maneira impressionística:

conforme a evidência que se utilize - número de homicídios, roubos, etc -  pode-se tanto

afirmar que a criminalidade está aumentando quanto o seu contrário.

Além disso, como não existe nenhuma medida válida para mensurar a criminalidade, não há

como verificar o nexo entre fatos que se acreditam relacionados ou como premiar ou punir os

responsáveis pelas áreas de policiamento segundo sua eficácia no combate ao crime. Estas

questões só poderão ser respondidas objetivamente quando dispusermos de indicadores que

situem aos agentes vinculados às questões da segurança pública sobre a evolução do crime, tal

qual faz o  BOVESPA em relação aos aumentos e quedas na bolsa de valores. Outra vantagem

evidente para a sociedade com a construção de índices de criminalidade é que com eles já não

mais se poderá manipular politicamente os dados - contra ou a favor das políticas de

segurança -  como quase sempre se tem feito.



Existem diversos índices e taxas que podem ser estimados apenas com a soma ou divisão

simples de outras grandezas. Cite-se a título de exemplificação, os indicadores que calculo

trimestralmente para o Boletim Conjuntura Criminal (http://sites.uol.com.br/concrim), que

podem ser encontrados em anexo:

q Total de Crimes -  somatório simples do total absoluto de crimes no Estado, naquele

período. Não confundir com o total de boletins de ocorrência pois nem toda ocorrência

policial trata de crimes. Este é também o indicador utilizado pelo FBI anualmente no seu

Crime Report.

q Índice de Garantia de Aprisionamento - dá a probabilidade de que alguém que tenha

cometido um crime seja preso. Calcula-se dividindo o total de crimes em determinado

período pelo número de prisões efetuadas naquele período.

q Índice de Criminalidade -  somatório das taxas por 100 mil habitantes de homicídios

dolosos, lesão corporal dolosa, roubo e furto, multiplicados cada um pela pena média

atribuída pelo código penal, dividido pelo número de indicadores do índice.

q Os três indicadores de letalidade policial propostos por Paul Chevigny.

Outros exemplos de indicadores compostos ou taxas podem ser encontrados no anuário

estatístico do SEADE (Crimes Violentos) ou no paper recente sobre indicadores de

criminalidade violenta propostos pela comissão especial de Indicadores de Criminalidade no

Rio de Janeiro: indicador de crimes letais intencionais, de crimes não letais contra a pessoa e

de crimes violentos contra o patrimônio.

Existe uma grande variedade de formas pelas quais os indicadores podem ser construídos,

cada qual com suas vantagens e desvantagens e não é este o momento de avaliar o mérito de

cada um. Aqui também, é importante que tanto o governo quanto a sociedade lancem mão de

vários deles. O principal é que a "matéria-prima", que são os dados brutos sobre

criminalidade, seja coletada e disponibilizada a todos. A construção e análise de indicadores,



contudo, não precisa necessariamente ser tarefa governamental pois os institutos de pesquisa e

as organizações da sociedade podem se incumbir disso, se tiverem amplo acesso aos dados,

apresentados de modo o mais detalhado possível. O governo deve se concentrar

prioritariamente na produção, coleta e divulgação dos dados brutos de criminalidade.

Medindo a Criminalidade através das pesquisas de vitimização

As pesquisas de vitimização surgiram nos Estados Unidos na década de 60 como uma

tentativa de estimar a quantidade de crimes sofridos pela população e não comunicados aos

órgãos governamentais. Atualmente, em diversos países do mundo, os governos ou institutos

independentes realizam a intervalos variáveis de tempo as chamadas “pesquisas de

vitimização” com amostras da população, perguntando a certo número de cidadãos se foram

vítimas de algum tipo de crime nos últimos meses ou anos.

Aparentemente, seria mais simples e econômico consultar as estatísticas oficiais para

conhecer a quantidade de crimes a que está sujeita a sociedade, bem como  se esta quantidade

vem diminuindo ou aumentando no tempo. Acontece que, por uma série de motivos, os dados

oficiais nem sempre refletem com fidedignidade a situação real da criminalidade na

sociedade. As estatísticas oficiais estariam corretas se todos os cidadãos vitimizados

relatassem os crimes de que foram vítimas às autoridades, mas a experiência em diversos

países, desenvolvidos ou não, revela que este raramente é o caso.

É difícil conhecer com precisão a quantidade de crimes que ocorrem na sociedade. O

que os governos tem em seus registros policiais são apenas uma estimativa dos crimes

ocorridos, estimativa esta que se sabe, de antemão, ser subestimada. As pesquisas de

vitimização são também estimativas e subestimam igualmente a quantidade de crimes

que ocorrem na sociedade.



É preciso deixar claro que as pesquisas de vitimização não foram pensadas como substitutas

dos levantamentos oficiais, mas como complemento destes. Trata-se apenas de um método

diferente de abordar o mesmo problema. É importante proceder periódica e sistematicamente

a ambos os levantamentos, inclusive para atestar a “eficiência” governamental na área

policial. Na Inglaterra - através da unidade de pesquisa e planejamento do Home Office - e

nos Estados Unidos - através do escritório de estatísticas criminais do Departamento de

Justiça - as pesquisas de vitimização converteram-se em instrumentos regulares de coleta de

dados criminais.8

A propensão por parte das vítimas em relatar o crime sofrido varia com uma série de fatores e

circunstâncias, relacionadas às percepções da vítima, ao sistema policial ou ao tipo do crime e

do bem envolvido. A experiência internacional na área revela que, entre outros fatores,

dependendo da percepção social da eficiência do sistema policial; da percepção social da

confiabilidade do sistema policial;  da seriedade ou do montante envolvido no crime; do crime

implicar ou não numa situação socialmente vexatória para a vítima (estupro, agressões

domésticas, “conto do vigário”, etc.);  do grau de relacionamento da vítima com o agressor;

do bem estar ou não segurado contra roubo; da experiência pretérita da vítima com a polícia;

da existência de formas alternativas para a resolução do incidente - menor será o incentivo

para o indivíduo comparecer perante as autoridades policiais para reportar o crime de que foi

vítima.

Assim, é ilusório imaginar que as estatísticas de criminalidade oficiais sejam um retrato fiel

do fenômeno da criminalidade. Antes, em certo sentido, as estatísticas oficiais são também

espécies de “amostras”, que podem ser mais ou menos fiéis, dependendo do tipo de crime.

                                           
8 Refiro-me ao “British Crime Survey”, feito na Inglaterra pelo Home Office Research and Planning Unit e ao “National Crime
Survey”, feito nos EUA pelo United States Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. Estas e outras dezenas de
pesquisas de vitimização podem ser obtidas pela internet, no site http://icpsr.umich.edu



As “pesquisas de vitimização” são ministradas precisamente para estimar qual o diferencial

existente entre as estatísticas oficiais e a criminalidade existente e, novamente aqui, quanto

maior o peso das variáveis elencadas acima, maior este diferencial.

Elas também não refletirão com exatidão o fenômeno da criminalidade, constituindo-se

apenas numa melhor aproximação deste último, porque nem todos os entrevistados lembrarão,

terão a disponibilidade ou a confiança necessária para relatar a um desconhecido fatos

desagradáveis ocorridos no passado.

As pesquisas de Vitimização conduzidas pelas Nações Unidas

Desde 1989 o UNICRI (United Nations International Crime and Justice Research Institute)

vem realizando pesquisas de vitimização comparativas que já envolvem mais de 50 países. O

Projeto é conhecido como Pesquisa Internacional de Vitimização do UNICRI (International

Crime Victimizations Survey) e no Brasil é conduzido com a colaboração do Ilanud.

As pesquisas têm procurado investigar países de todos os continentes, tanto desenvolvidos

como subdesenvolvidos. Trata-se de um dos maiores projetos de criminologia comparada já

feitos: somente em 1996/97, junto com a pesquisa do ILANUD/Datafolha9 em São Paulo, o

UNICRI conduziu pesquisas de vitimização em outros 35 países, perguntando a pessoas com

16 anos ou mais sobre os crimes cometidos contra elas, opiniões e atitudes sobre notificação

dos crimes à polícia, medo do crime, estratégias de prevenção e atitudes com relação à

punição dos criminosos.

Esta série de pesquisas procura suprir a deficiência de dados sobre o crime comparáveis em

âmbito internacional. Cada país, comparando sua própria situação com a dos demais países -

desenvolvidos e subdesenvolvidos - pode ter uma noção da especificidade do crime em cada

                                           
9 A Pesquisa de Vitimização DataFolha / ILANUD foi elaborada por Mauro Francisco Paulino e Alessandro Janoni Hernandes e
contou com a consultoria dos sociólogos Tulio Kahn - do ILANUD - e Renato Sérgio de Lima, da Fundação SEADE.



região, e em que os diversos países se sobressaem positiva ou negativamente. Os países

também podem aprender com a experiência uns dos outros sobre como lidar com o problema

da criminalidade.

Em todo o mundo, as pesquisas de vitimização têm se revelado um valioso instrumento para o

desenvolvimento de políticas sociais orientadas em direção à prevenção do crime dentro de

um contexto de equidade social e de respeito aos direitos humanos. O projeto ICVS ergue-se

sobre a experiência adquirida pelas Nações Unidas através dos surveys de vitimização

internacional realizados em 1989, 1992, 1996 e 1998, com a participação de mais de 60 países

ao redor do mundo, incluindo o Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo).

As pesquisas de vitimização conduzidas pela ONU procuram obter informações sobre a

experiência das pessoas com respeito ao crime, riscos de vitimização, propensão a registrar

queixa policial, atitudes com relação à polícia e a punição dos criminosos, estratégias de

prevenção ao crime, bem como avaliação dos serviços prestados pelas forças policiais.

Objetivo adicional, mas não menos importante, das pesquisas internacionais de vitimização é

o de estabelecer dados internacionais comparáveis e confiáveis sobre o crime, prevenção ao

crime e aplicação da lei.

Atualmente, encontra-se em estágio preparatório uma grande pesquisa para o ano 2000,

envolvendo a maior parte dos países latino-americanos.

Tanto quanto possível, o governo brasileiro deveria esforçar-se para tomar parte nos projetos

conduzidos pelas Nações Unidas, Banco Mundial, e outras entidades internacionais, que

conduzem pesquisas homogêneas do ponto de vista metodológico, permitindo a comparação

da situação brasileira com a de outros países. Este grande acervo de dados permite que se

façam comparações do tipo MSS (Most Similar System) e MDS (Most Diferent System), que

constituem um excelente método para colocar hipóteses em teste.



Somente participando destas pesquisas é possível perceber as nossas peculiaridades do ponto

de vista criminal e porque países tão diferentes do Brasil apresentam pontos de semelhança

conosco, enquanto outros mais iguais são tão distintos quando se comparam os fenômenos

criminais.

Medindo a Criminalidade através dos Self Reported Crimes

Ao lado as estatísticas oficiais e das pesquisas de vitimização, os "self reported

crimes"  (violações auto-assumidas) representam uma alternativa de mensuração de crimes.

Neste tipo de pesquisa, pergunta-se aos entrevistados (de estudantes a criminosos presos) se

eles cometeram certos crimes e contravenções nos últimos anos ou meses. Através destas

pesquisas é possível calcular a prevalência de certas ofensas - a proporção de respondentes

que cometeram uma ofensa em particular ao menos uma vez no período analisado - bem como

a incidência de ofensas - o número médio de ofensas por pessoa, no estudo.( Barkan, 1997).

O primeiro estudo do gênero foi realizado no Texas, em 1946, com cerca de 2300

adolescentes, com ou sem passagens pela polícia. Nos Estados Unidos esta modalidade de

pesquisa é realizada sistematicamente desde os anos 70, permitindo às autoridades monitorar

o envolvimento dos jovens com o mundo do crime e das contravenções. Entre os projetos de

maior envergadura cite-se o National Youth Survey, realizado desde 1976, o projeto

Monitoring the Future, os PRIDE surveys e o National Household Survey on Drug Abuse. O

instituto Gallup de opinião pública também conduz pesquisas específicas sobre uso de drogas

e álcool na população.

Os estudantes de segundo grau costumam ser o alvo predileto destas pesquisas, feitas em

colaboração com escolas e professores. Uma amostra de estudantes recebe um formulário para

auto-preenchimento, bem como instruções e um envelope para inserir numa urna. Para que a

pesquisa seja confiável, é preciso assegurar todas as garantias de anonimato. Além dos

estudantes, costumam responder aos formulários jovens cumprindo pena nas instituições para

delinqüentes juvenis. Entre as conclusões mais relevantes destes estudos está a de que os

grupos de estudantes comuns e jovens infratores não são tão diferentes como se poderia



imaginar. Os estudantes cometem quase tantos pequenos crimes quanto os infratores, sem que

sejam penalizados pelas infrações cometidas.

Em qualquer tipo de pesquisa de opinião, algumas pessoas inventam atos que não cometeram

enquanto outras omitem atos cometidos. Ainda assim,  assume-se que em geral os resultados

das pesquisas de crimes auto assumidos refletem a realidade, desde que se tomem certos

cuidados: insistência na seriedade das respostas, no anonimato, ausência de professores ou

outros supervisores no momento da aplicação do formulário, explicação dos objetivos da

pesquisa por um membro da equipe, inserção de pergunta falsa no formulário para flagar

mentirosos, checagem de consistência interna das respostas, etc. Estudos que foram feitos

com o auxílio de um detetor de mentiras sugeriram também a fidedignidade das respostas. Os

registros policiais e as pesquisas de vitimização também podem ser usados para aferir a

veracidade das respostas.

Percebe-se facilmente que esta modalidade de  pesquisa tem utilidade somente para a

investigação de certo tipo de crime, especialmente os de menor gravidade, como as

contravenções, uma vez que poucos em sã consciência confessariam a participação num crime

de maior gravidade numa pesquisa deste tipo. Mas bons resultados foram obtidos com crimes

mais graves e em pesquisas com prisioneiros. Entre os atos delituosos pesquisados estão:

falsificação de documentos, violações de tráfego, furto de pequenos objetos ou valores,

compra de artigos furtados, brigas de turma, destruição de telefones públicos, porte ilegal de

armas, vandalização de automóveis e uso de drogas, entre outros.

Estes pequenos delitos do cotidiano são mais comuns do que correntemente se imagina entre

os jovens, assim como o suborno de guardas de trânsito, trocas de preços de mercadorias no

supermercado e sonegação de renda o são entre os adultos que consideraríamos como

"cidadãos de bem". Para o caso dos pequenos crimes e contravenções, não é incorreto afirmar

que "inocente é o culpado que não foi pego em flagrante".

A pesquisa de violações auto-assumidas nos oferece uma estimativa da propensão aos crimes

de menor gravidade entre os futuros adultos, bem como dados sobre o perfil dos infratores. Os



dados de perfil (sexo, cor, idade, etc.) são considerados pelos criminólogos como mais

fidedignos do que os registros policiais, uma vez que freqüentemente os registros oficiais

refletem os preconceitos dos órgãos policiais com relação a certos grupos, como negros,

moradores de rua, moradores da periferia e do sexo masculino. As infrações cometidas por

mulheres, brancas e dos bairros abastados, por outro lado, tendem a ser, no outro extremo,

subestimadas.

Um bom exemplo de questões que podem ser respondidas através desta metodologia nos é

fornecido pelo Projeto Monitorando o Futuro (Monitoring the Future), pesquisa que o Ilanud

vem replicando parcialmente com estudantes de escolas públicas e particulares de São Paulo.

A pesquisa Monitoring the Future procura levantar quantas vezes, nos últimos 12 meses, o

aluno "Discutiu ou teve uma briga com algum dos seus pais ? / Agrediu um professor ou

bedel ? Envolveu-se numa briga séria na escola ou no trabalho ? / Tomou parte numa briga na

qual um grupo de amigos seus lutou contra outro grupo ? / Agrediu alguém de forma forte o

bastante para que esta pessoa precisasse de curativos ou ir ver o médico ? / Usou uma faca ou

revólver ou alguma outra coisa para obter algo de uma pessoa ? / Pegou alguma coisa que não

pertencia a você, no valor de menos de 50 reais ? Pegou alguma coisa que não pertencia a

você, no valor acima de 50 reais ? Pegou alguma coisa de uma loja, sem pagar ? /".

A pesquisa aplicada em São Paulo com cerca de 1000 alunos indicou a viabilidade deste tipo

de estudo, uma vez que foram poucos os alunos que se recusaram a responder as questões ou

que aparentemente inventaram atos que não cometeram. Resultados semelhantes - ao menos

quanto a aplicabilidade da pesquisa - foram obtidos pela socióloga Beatriz Coltrin, em estudo

similar feito pela Faculdade de Medicina da USP.

Analisando a eficácia de projetos de redução de criminalidade ou violência

Para encerrar este paper, gostaria de tecer alguns comentários sobre o método comparativo em

criminologia. Como nas ciências humanas não é possível fazermos uso de laboratórios, é

preciso simular experimentos na realidade afim de testar hipóteses sobre a eficácia das



intervenções propostas. Existem vários desenhos possíveis para a realização de pesquisas

comparativas – most similar system, most diferent systems, experimentos temporários

alternando grupos de teste e controle, etc – mas o tipo de "desenho" de pesquisa mais

utilizado para o teste de hipótese é o que a literatura chama de projeto "antes-depois-com-

grupo-de-controle".

Como o próprio nome sugere, neste tipo de projeto é preciso mensurar as características que

se pretende modificar antes de intervir na realidade e, feita a intervenção,  medir novamente

esta característica após certo tempo. Mais do que isso, para ter certeza de que não estamos

diante de relações espúrias, é preciso medir também, nos dois períodos, um outro grupo, que

não tenha sofrido esta intervenção. Este chamado "grupo de controle" deve ser, na medida do

possível, o mais parecido com o grupo teste. Idealmente, a única diferença entre os dois

grupos dever ser o próprio experimento que está sendo realizado.

Uma vez previstas estas etapas e cuidados na pesquisa, pode-se utilizar qualquer dos métodos

de mensuração aqui apresentados para tentar aferir a eficácia da intervenção proposta.

Exemplos de propostas que podem ser investigadas: policiamento comunitário, blitzes

policiais na periferia, policiamento escolar, comparação de reincidência entre presos em

regime fechado e presos cumprindo penas alternativas e qualquer outro tipo de política

criminal.

Como o Ministério da Justiça e outras agências governamentais tem investido e pretendem

investir ainda mais em projetos ligados à área da segurança pública, seria bastante

conveniente que se procurassem avaliar a eficácia destes projetos, de modo a investir melhor

os recursos públicos e corrigir eventuais erros identificados nos projetos. O início da

avaliação deve preceder a implementação do projeto, de modo a garantir resultados mais

confiáveis. Todos os projetos financiados com fundos públicos deveriam prever alguma forma

de avaliação que pudesse informar sobre a propriedade do investimento, ao menos no que diz

respeito aos projetos que tenham características mensuráveis, como os que pretendem afetar

os índices de criminalidade.



É preciso repensar, tendo em vista esta série de tarefas, qual o orçamento e a estrutura

organizacional que o governo federal deve ter para a consecução destes objetivos. Talvez seja

o caso de constituir, como o fizeram vários países, um departamento especial dedicado ao

tema, atendendo as demandas de vários setores dentro e fora do Ministério da Justiça. Não se

trata de montar uma equipe imensa e permanente mas antes poucos e bons profissionais que

saibam avaliar o que é necessário e quem tem condições de fazê-lo. As pesquisas e estudos

devem ser encomendados ao setor privado e aos institutos de pesquisa, sempre, através de

concorrência pública.

Qualquer que seja a organização e o orçamento destinados ao setor, uma coisa parece certa:

ela terá que ser infinitamente maior do que o que tem sido até agora. Inflação, desemprego e

criminalidade estão entre as maiores preocupações da população brasileira. A atenção que os

governos dedicam aos dois primeiros temas, em termos de recursos e pesquisa, tem sido até

aqui muito maior do que ao terceiro, talvez porque estes sejam objeto de estudo de

economistas enquanto aquele vem sendo tratado maioritariamente por profissionais do meio

jurídico, onde não existe tradição de pesquisa empírica. A mentalidade ainda reinante na área

é a de que a criminalidade é um problema da falta ou da inadequação do sistema jurídico e de

que basta a reforma dos códigos para debelar o problema. É por isso, entre outros motivos,

que chegamos ao ponto em que chegamos.



Anexo X -  Pesquisa Crime Trends (Tendências do Crime)

Variáveis contidas na categoria Número de Crimes Registrados

     A.  VARIABLE LABELS

Name     Position  Label

IDNUMBER   1  NUMERICAL COUNTRY CODE (UNIQUE TO FIFTH SURVEY)

CON_NAME   2  COUNTRY NAME

COUNTRY    6  ALPHABETIC COUNTRY CODE (FOR MATCHING WITH

                                  FOURTH SURVEY)

GTPOL90    7  GRAND TOTAL OF RECORDED CRIMES 1990

GTPOL91    8  GRAND TOTAL OF RECORDED CRIMES 1991

GTPOL92    9  GRAND TOTAL OF RECORDED CRIMES 1992

GTPOL93    10  GRAND TOTAL OF RECORDED CRIMES 1993

GTPOL94    11  GRAND TOTAL OF RECORDED CRIMES 1994

HOMPOL90   12  TOTAL RECORDED HOMICIDES 1990

HOMPOL91   13  TOTAL RECORDED HOMICIDES 1991

HOMPOL92   14  TOTAL RECORDED HOMICIDES 1992

HOMPOL93   15  TOTAL RECORDED HOMICIDES 1993

HOMPOL94   16  TOTAL RECORDED HOMICIDES 1994

CIHPOL90   17  TOTAL RECORDED COMMITTED INTENTIONAL HOMICIDES          1990

CIHPOL91   18  TOTAL RECORDED COMMITTED INTENTIONAL HOMICIDES     1991

CIHPOL92   19  TOTAL RECORDED COMMITTED INTENTIONAL HOMICIDES      1992

CIHPOL93   20  TOTAL RECORDED COMMITTED INTENTIONAL HOMICIDES  1993

CIHPOL94  21  TOTAL RECORDED COMMITTED INTENTIONAL HOMICIDES  1994

AIHPOL90  22  TOTAL RECORDED ATTEMPTED INTENTIONAL HOMICIDES  1990

AIHPOL91  23  TOTAL RECORDED ATTEMPTED INTENTIONAL HOMICIDES  1991

AIHPOL92  24  TOTAL RECORDED ATTEMPTED INTENTIONAL HOMICIDES   1992

AIHPOL93  25  TOTAL RECORDED ATTEMPTED INTENTIONAL HOMICIDE   1993

AIHPOL94  26  TOTAL RECORDED  ATTEMPTED INTENTIONAL HOMICIDES  1994

IHMPOL90 27  TOTAL RECORDED INTENTIONAL HOMICIDES 1990

IHMPOL91 28  TOTAL RECORDED INTENTIONAL HOMICIDES 1991

IHMPOL92 29  TOTAL RECORDED INTENTIONAL HOMICIDES 1992



IHMPOL93 30  TOTAL RECORDED INTENTIONAL HOMICIDES 1993

IHMPOL94 31  TOTAL RECORDED INTENTIONAL HOMICIDES 1994

NIHPOL90  32  TOTAL RECORDED NON-INTENTIONAL HOMICIDES 1990

NIHPOL91  33  TOTAL RECORDED NON-INTENTIONAL HOMICIDES 1991

NIHPOL92  34  TOTAL RECORDED NON-INTENTIONAL HOMICIDES 1992

NIHPOL93  35  TOTAL RECORDED NON-INTENTIONAL HOMICIDES 1993

NIHPOL94  36  TOTAL RECORDED NON-INTENTIONAL HOMICIDES 1994

MASPOL90    37  TOTAL RECORDED MAJOR ASSAULTS 1990

MASPOL91    38  TOTAL RECORDED MAJOR ASSAULTS 1991

MASPOL92    39  TOTAL RECORDED MAJOR ASSAULTS 1992

MASPOL93    40  TOTAL RECORDED MAJOR ASSAULTS 1993

MASPOL94    41  TOTAL RECORDED MAJOR ASSAULTS 1994

TASPOL90     42  TOTAL RECORDED ASSAULTS 1990

TASPOL91     43  TOTAL RECORDED ASSAULTS 1991

TASPOL92     44  TOTAL RECORDED ASSAULTS 1992

TASPOL93     45  TOTAL RECORDED ASSAULTS 1993

TASPOL94     46  TOTAL RECORDED ASSAULTS 1994

RAPPOL90     47  TOTAL RECORDED RAPES 1990

RAPPOL91     48  TOTAL RECORDED RAPES 1991

RAPPOL92     49  TOTAL RECORDED RAPES 1992

RAPPOL93     50  TOTAL RECORDED RAPES 1993

RAPPOL94     51  TOTAL RECORDED RAPES 1994

ROBPOL90    52  TOTAL RECORDED ROBBERIES 1990

ROBPOL91    53  TOTAL RECORDED ROBBERIES 1991

ROBPOL92    54  TOTAL RECORDED ROBBERIES 1992

ROBPOL93    55  TOTAL RECORDED ROBBERIES 1993

ROBPOL94    56  TOTAL RECORDED ROBBERIES 1994

MTFPOL90    57  TOTAL RECORDED MAJOR THEFTS 1990

MTFPOL91    58  TOTAL RECORDED MAJOR THEFTS 1991

MTFPOL92    59  TOTAL RECORDED MAJOR THEFTS 1992

MTFPOL93    60  TOTAL RECORDED MAJOR THEFTS 1993

MTFPOL94    61  TOTAL RECORDED MAJOR THEFTS 1994

TFTPOL90     62  TOTAL RECORDED THEFTS 1990

TFTPOL91     63  TOTAL RECORDED THEFTS 1991

TFTPOL92     64  TOTAL RECORDED THEFTS 1992

TFTPOL93     65  TOTAL RECORDED THEFTS 1993

TFTPOL94     66  TOTAL RECORDED THEFTS 1994



BURPOL90    67  TOTAL RECORDED BURGLARIES 1990

BURPOL91    68  TOTAL RECORDED BURGLARIES 1991

BURPOL92    69  TOTAL RECORDED BURGLARIES 1992

BURPOL93    70  TOTAL RECORDED BURGLARIES 1993

BURPOL94    71  TOTAL RECORDED BURGLARIES 1994

FRDPOL90    72  TOTAL RECORDED FRAUDS 1990

FRDPOL91    73  TOTAL RECORDED FRAUDS 1991

FRDPOL92    74  TOTAL RECORDED FRAUDS 1992

FRDPOL93    75  TOTAL RECORDED FRAUDS 1993

FRDPOL94    76  TOTAL RECORDED FRAUDS 1994

EMBPOL90   77  TOTAL RECORDED EMBEZZLEMENTS 1990

EMBPOL91   78  TOTAL RECORDED EMBEZZLEMENTS 1991

EMBPOL92   79  TOTAL RECORDED EMBEZZLEMENTS 1992

EMBPOL93   80  TOTAL RECORDED EMBEZZLEMENTS 1993

EMBPOL94   81  TOTAL RECORDED EMBEZZLEMENTS 1994

TRFPOL90    82  TOTAL RECORDED ILLICIT DRUG TRAFFIC CRIMES 1990

TRFPOL91    83  TOTAL RECORDED ILLICIT DRUG TRAFFIC CRIMES 1991

TRFPOL92    84  TOTAL RECORDED ILLICIT DRUG TRAFFIC CRIMES 1992

TRFPOL93    85  TOTAL RECORDED ILLICIT DRUG TRAFFIC CRIMES 1993

TRFPOL94    86  TOTAL RECORDED ILLICIT DRUG TRAFFIC CRIMES 1994

POSPOL90    87  TOTAL RECORDED DRUG POSSESSION CRIMES 1990

POSPOL91    88  TOTAL RECORDED DRUG POSSESSION  CRIMES 1991

POSPOL92    89  TOTAL RECORDED DRUG POSSESSION CRIMES 1992

POSPOL93    90  TOTAL RECORDED DRUG POSSESSION CRIMES 1993

POSPOL94    91  TOTAL RECORDED DRUG POSSESSION CRIMES 1994

DRGPOL90   92  TOTAL RECORDED  DRUG OFFENSES 1990

DRGPOL91   93  TOTAL RECORDED DRUG OFFENSES 1991

DRGPOL92   94  TOTAL RECORDED DRUG OFFENSES 1992

DRGPOL93   95  TOTAL RECORDED DRUG OFFENSES 1993

DRGPOL94   96  TOTAL RECORDED DRUG OFFENSES 1994

BRIPOL90     97  TOTAL RECORDED BRIBERY CRIMES 1990

BRIPOL91     98  TOTAL RECORDED BRIBERY CRIMES 1991

BRIPOL92     99  TOTAL RECORDED BRIBERY CRIMES 1992

BRIPOL93     100  TOTAL RECORDED BRIBERY CRIMES 1993

BRIPOL94     101  TOTAL RECORDED BRIBERY CRIMES 1994

OTHPOL90    102  TOTAL RECORDED OTHER CRIMES 1990

OTHPOL91    103  TOTAL RECORDED OTHER CRIMES 1991



OTHPOL92    104  TOTAL RECORDED OTHER CRIMES 1992

OTHPOL93    105  TOTAL RECORDED OTHER CRIMES 1993

OTHPOL94    106  TOTAL RECORDED OTHER CRIMES 1994

HOMATTMP     107  FIGURE FOR HOMICIDE INCLUDES ATTEMPTS

CONPOP90        108  TOTAL POPULATION OF COUNTRY 1990

CONPOP91        109  TOTAL POPULATION OF COUNTRY 1991

CONPOP92        110  TOTAL POPULATION OF COUNTRY 1992

CONPOP93        111  TOTAL POPULATION OF COUNTRY 1993

CONPOP94        112  TOTAL POPULATION OF COUNTRY 1994

UNDPINAG       113  UNDP INCOME AGGREGATES

UNDPHUDV     114  UNDP HUMAN DEVELOPMENT AGGREGATES

UNDPDEVP      115  UNDP MAJOR WORLD AGGREGATES

UNDPREGN      116  UNDP REGIONAL AGGREGATES



Anexo X  Definição dos Crimes na Pesquisa Crime Trends

*Intentional homicide* refers to death deliberately inflicted on a person by another person,

including infanticide. Please indicate whether certain categories of attempted homicide are

charged for prosecuted as "aggravated assault".

*Non-intentional homicide* refers to death not deliberately inflicted on a person by another

person. This includes the crime of manslaughter, but excludes traffic accidents that result in

the death of persons.

*Assault* refers to physical attack against the body of another person, including battery but

excluding indecent assault. Some criminal or penal codes distinguish between aggravated and

simple assault depending on the degree of resulting injury. Please provide the major criterion

for this distinction if it applies in your country.

*Rape* refers to sexual intercourse without valid consent. Please indicate whether statutory

rape is included in the figures provided. If your country distinguishes between sexual assault

and actual penetration, please provide relevant information.

*Theft* refers to the removal of property without the property owner's consent. Theft

excludes burglary and housebreaking. It includes the theft of a motor vehicle. Shoplifting and

other minor offences, e.g. pilfering and petty theft, may or may not be included as thefts.

Please provide relevant information if a distinction is made in your country.

*Robbery* refers to the theft of property from a person, overcoming resistance by force or

threat of force.

*Burglary* refers to unlawful entry into someone else's premises with an intention to commit

crime.



*Fraud* refers to the acquisition of the property of another by deception. Please indicate

whether the fraudulent obtaining of financial property is included in the figures provided.

*Embezzlement* refers to the wrongful appropriation of property of another which is already

in one's possession.

*Drug-related crimes* refer to intentional acts that may involve the cultivation, production,

manufacture, extraction, preparation, offering for sale, distribution, purchase, sale, delivery on

any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation and

exportation of drugs and psychotropic substances. Where applicable, countries may wish to

refer to the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 and other

regulations adopted in pursuance of the provisions of the Convention on Psychotropic

Substances of 19712 and/or the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic

Drugs and Psychotropic Substances of 1988.3 As simple possession and illicit traffic are

treated differently in different legal codes, separate statistics on possession and traffic are

requested.

*Bribery and corruption* refers to requesting and/or acceptance of a material or personal

benefit, or promise thereof, in connection with the performance of a public function for an

action that may or may not be a violation of law and/or promising as well as giving material

or personal

benefit to a public officer in exchange for a requested favour.

*Other* refers to serious types of cr~me that are completely different from those listed above,

and that are regarded as serious and frequent enough to require a separate category in the

criminal statistics of your country (e.g. arson, kidnaping, conspiracy or membership of a

criminal association). Please insert such crimes under question 11 and provide a definition,

with an explanation or description in the space immediately below on this page or on an

additional page. Should there be different types of crimes included under this item throughout

all parts of the questionnaire, please provide an explanation.



*Crimes recorded by the police* refer to the number of penal code offences or their

equivalent, i.e. various special law offences, but excluding minor road traffic and other petty

offences, brought to the attention of the police or other law enforcement agencies and

recorded by one of those agencies.

*Police or law enforcement* sector refers to public agencies whose principal functions are the

prevention, detection and investigation of crime and the apprehension of alleged offenders. If

the police are part of the national security force in your country, please try to limit as far as

possible replies to the civil police proper as distinct from national guards or local militia. If

there are many local forces, please provide data on them if possible. If some personnel of this

sector fulfil

prosecution functions, please note accordingly in the space below table 27a.

*Prosecutor* refers to a government official whose duty is to initiate and maintain criminal

proceedings on behalf of the state against persons accused of committing a criminal offence.

Countries differ in whether a prosecutor is a member of a separate agency, or a member of the

police or judiciary. Please indicate the title of the agency in your country under which the

prosecutor functions. If more than one criminal justice system operates in your country, for

example federal/provincial systems or civilian/martial systems, please provide separate

information about prosecutorial functions in each system.

*Persons prosecuted* refers to alleged offenders prosecuted against by means of an official

charge, initiated by the public prosecutor or the law enforcement agency responsible for

prosecution.

*Persons convicted* refers to persons found guilty by any legal body duly authorized to do so

under national law, whether the conviction was later upheld or not. If persons are convicted

by any agency other than the courts, please state which agency, and provide statistical details

in the

space following tables 14 and 15. In those tables "Grand total" number of convicted includes

serious special law offences but excludes minor road traffic and other petty offences.



*Judges and magistrates* refers to both full and part-time officials authorized to hear civil,

criminal and other cases, including appeal courts, and make dispositions in a court of law.

Please include also associate judges and magistrates, who may be authorized as above, within

this category. Lay judges and magistrates refer to persons performing the same functions as

the professional officials but who do not consider themselves, and are not normally

considered by others, as career members of the judiciary.

*Prisons* refer to all public and privately-financed institutions where persons are deprived of

their liberty. These institutions could include, but are not limited to, penal, correctional, or

psychiatric facilities.

*Admissions to prisons* refer to the number of such events throughout the year and not the

number of people admitted on a particular day of the year.

If the categories given in the paragraphs above are not fully compatible with your national

legal code, please try to adjust data as far as possible. Alternatively, indicate what kinds of

crime your statistics include which might be comparable to the categories suggested, or how

the

parallel crime is defined in your country and describe this below the table or on the facing

page.



Anexo X - Exemplo de Dados obtidos por chamadas telefônicas - Polícia Militar
Área da Capital - setembro de 1998

códigos Grupos de Ocorrências Cond. Ao dp flragrante resolvido pela pmcond. Outro órgãorpfem chq dispensa solicit.sub total nada + haviaend. Inexist ou n. localizadosub total resolv p/ copcancel p/ copsub total
a01 homicidio 383 4 0 1 1 2 0  20 3  0 0  
a03 homicidio tent. 163 15 0 0 2 0 0  53 0  4 2
a04 aborto 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0  
a05 agressão / corporal 956 6 68 2 45 2 4 932 68 34 4
a07 periclitação de vida 4 0 1 0 0 0 0 3 0 5 0
a08 abandono de incapaz 4 0 3 0 2 0 0 4 0 0 0
a09 omissão de socorro 1 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0
a10 ameaça 118 2 47 0 6 0 3 324 14 74 3
a11 sequest / carc. Privado 3 0 3 0 0 0 0 6 0 13 0
a12 violação domicílio 12 0 67 0 0 0 0 306 4 4 1
a13 maus tratos 15 0 8 0 1 0 0 44 3 1 0
a14 racismo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
a99 outr. Contra pessoa 9 0 8 0 1 0 0 30 0 10 0

total do grupo  
b01 furto 887 58 86 1 3 2 4 442 5 5015 89
b03 furto tent. 172 35 56 0 1 0 0 415 4 51 1
b04 roubo 3128 194 126 8 26 20 7 1209 29 4679 119
b05 roubo tent. 238 30 28 0 2 5 0 275 3 78 3
b06 extorsão 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
b07 posse /invasão prop. 18 0 26 0 0 0 1 81 8 5 2
b08 dano / depredação 157 4 108 2 19 2 3 462 8 59 1
b09 apropriação indébita 5 0 6 0 0 0 0 2 0 26 0
b10 estelionato / fraude 85 14 5 0 3 3 0 24 0 21 1
b11 receptação 61 20 0 0 1 6 0 1 0 0 0
b12 latrocínio 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b13 extorsão med. Sequestro 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
b14 alarme disparado 2 0 28 0 2 0 2 116 0 130 3
b15 alarme disparado p/ acidente 3 0 167 0 1 0 0 156 0 6 0
b16 auto localizado 3298 63 107 0 23 20 0 210 7 121 3
b99 outr. Contra patrimônio 37 1 13 0 1 2 0 33 0 13 1

total do grupo 8113 420 756 11 82 61 17 0 3429 64 0 10206 223 0

Anexo X - Ocorrências Oficiais publicadas pela SSP-SP trimestralmente no

Diário Oficial - Complementada por Indicadores de Criminalidade (Fonte:

Conjuntura Criminal - http://sites.uol.com.br/concrim)
Estado 3 Tr im.  1995 4 Tr im.  1995 1 Tr im.  1996 2 Tr im.  1996 3 Tr im.  1996 4 Tr im.  1996 1 Tr im.  1997 2 Tr im.  1997 3 Tr im.  1997 4 Tr im.  1997 1 Tr im.  1998
 
Cont ra  Pessoa 106258 98491 83142 88445 89869 99762 99380 103264 108200 118307 118196
Cont ra  Pat r imôn io 154761 162341 161934 171604 170881 169813 169575 184982 192873 198796 211011
Cont ra  Cos tumes 3701 4151 3726 3368 3560 3768 3829 3542 3767 3877 4195
Entorpecentes 4254 4004 4511 4495 4430 4740 5629 4603 5340 5586 6048
Outros Del i tos 54138 35589 40445 36584 39824 38804 51386 48062 53752 52861 48598
Total 323112 304576 293758 304496 308564 316887 329799 344453 363932 379427 388048

Total  B.O 401087 391322 383679 396402 405552 418047 429322 450981 483103 501616 512857
Total I.P.I 107681 86966 56391 60232 59132 60387 57513 63180 66804 67511 70798
Relação B.O /  I .P. I 3 ,72477039 4 ,49971253 6,803904878 6 ,58125249 6,858418454 6,922797953 7,464781875 7,138034188 7,231647806 7 ,43013731 7 ,24394757

Civ is mortos por pol .c iv is 1 6 8 1 3 1 2 1 1 1 1 7 7 3 1 1 3
Civis fer idos por pol.c iv is 2 6 1 3 1 2 1 5 1 3 8 1 4 1 1 7 5 4
Pol ic ia is  c iv is  mor tos 5 6 3 5 5 4 3 1 6 1 4
Pol ic ia is  c iv is  fer idos 2 7 9 1 8 1 6 1 3 1 2 1 1 1 6 2 7 1 4 1 2
Pr isões e fe tuadas 23017 19908 18802 18588 18821 18484 19684 19703 22574 23931 25527
Armas  apreend idas 7146 6539 6495 7483 7937 7451 7394 7207 7748 8820 8675
Índ ice  de Garant ia  de  Apr is ionamento 0 ,07123536 0,065363 0,064005065 0 ,06104514 0 ,06099545 0,058329941 0,059684838 0,057200837 0,062028071 0 ,06307142 0,0657831

Civ is  mortos por  pol .mi l i tares 122 8 2 4 9 5 5 6 6 6 9 8 3 3 6 6 0 7 4 9 7
Civis fer idos por pol .mi l i tares 6 7 7 2 7 8 5 5 6 9 8 5 7 4 6 7 6 3 7 1 4 9
Pol ic ia is  mi l i tares mor tos 4 6 9 6 1 0 7 6 3 6 1 1 1 2
Pol ic ia is  mi l i tares fer idos 201 200 240 143 170 177 191 206 154 163 213
Relação Mor tos  Po l .  X  Mor tos  Civ . 30,5 13 ,6666667 5,444444444 9 ,16666667 6,6 9 ,857142857 13,83333333 1 2 1 0 6 ,72727273 8 ,08333333
Relação Fer idos Civ .  X Mortos Civ . 1 ,82089552 1 ,13888889 0,628205128 1 0,956521739 0,811764706 1,121621622 0,537313433 0,952380952 1 ,04225352 1 ,97959184
Proporção de  Mor tos  sobre  Hom.do l 6 ,38575152 4 ,27135678 2,736686391 3 ,00693909 3,656597774 #DIV/0! 3 ,861154446 1,863600317 2,802690583 3 ,10160428 4 ,11495754

Homic íd io  do loso 2302 2388 2704 2594 2516 2564 2522 2676 2805 3062
Homic íd io  cu lposo 1128 1490 1390 1580 1807 1482 1548 1642 1613 1182
Tentat iva de homicíd io 1496 1826 2253 2246 2263 2197 2142 2170 2471 2588
Lesão corpora l 57687 58340 51538 53364 53478 60844 62682 63695 71645 67704
Latrocínio 101 121 135 141 143 102 113 109 126 117
Estupro 1153 1134 1128 945 979 1017 956 987 1010 1091
Extorsão mediante  sequest ro 6 4 4 3 4 5 2 6 1 3
Tráf ico de entorpecentes 1911 1518 1902 1725 1801 2273 1908 2221 2112 2453
Roubo 25559 25943 28885 31983 31476 32773 38679 40635 40752 43490
Roubo de  Ve ícu lo 9472 9712 11540 12281 12376 10934 13589 14921 14299 15284
Furto 69218 69472 71345 74040 70876 73300 77186 79871 85201 89664
Fur to  de Veícu lo 19787 20334 22853 32204 23966 19455 21231 22229 22012 23396
Popu lação  do  Es tado 33427929 33560819 33675974 33808864 33941754 34207535 34340426 34473317 34932345 35007481
hom.do l .  Por  100  mi l 6 ,89 7,12 8,03 7,67 7,41 0,00 7,50 7,34 7,76 8,03 8,75
Lesão corpora l  por  100 mi l 172,57 173,83 153,04 157,84 157,56 0,00 177,87 182,53 184,77 205,10 193,40
roubo por  100 mi l 76,46 77,30 85,77 94,60 92,74 0,00 95,81 112,63 117,87 116,66 124,23
fur to  por  100 mi l 207,07 207,00 211,86 219,00 208,82 0,00 214,28 224,77 231,69 243,90 256,13
Índ ice  de Cr imina l idade 1021,63 1031,43 1092,05 1161,96 1132,58 0,00 1178,23 1310,90 1363,45 1389,96 1458,20
Cr imes V io len tos 30611,00 31412,00 35105,00 37909,00 37377,00 0,00 38653,00 44412,00 46577,00 47164,00 50348,00
taxa de cresc. do I .C. 0 ,95904061 5 ,87713067 6,401324992 -2,5281995 -100  11 ,25979494 4,009342889 1 ,94418014 4 ,90938126 1 ,38394913


