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     O Centro de Apoio Operacional Criminal, instituído pela Resolução n°
34/2016-CPMP, é um órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério
Público do Maranhão, que possui, dentre outros, o objetivo de aprimorar  o
desempenho das funções institucionais dos órgãos de execução do Parquet
Maranhense  e, além disso, expedir orientações técnico jurídicas com a
remessa de informações na esfera criminal promovendo a articulação,
harmonização, mediação de relações e a integração das ações voltadas à
segurança pública e defesa social,  em todo espaço territorial maranhense.
 
     Obedecendo às normativas que inspiraram sua criação e com o escopo
de afastar mitos, lendas e "achismos" sobre um tema tão polêmico,
encarceramento em massa e impunidade,  o Caop Criminal realizou
pesquisas estatísticas relativas aos dados do Sistema Penitenciário
Maranhense e da Secretaria de Estado de Segurança Pública.
 
     Muito tem se falado em uma Política Criminal adotada no País que
estimula o superencarceramento. Nas palavras de Valdirene Daufemback,
psicóloga, doutora em Direito, ex-Ouvidora e ex-Diretora do Departamento
Penitenciário Nacional: "Já somos, de acordo com o International Centre for
Prison Studies – ICPS, a terceira população mundial em pessoas presas,
sendo que muitos outros países, incluindo os EUA e China (os dois países
com   maior população prisional), têm reduzido o número de presos nos
últimos anos (2011 a 2014). Temos 41% de presos provisórios, sendo que
após julgamento cerca de 40% são considerados inocentes ou condenados
a penas restritivas de direito. Assim,  não  se  equivoquem,  superlotação  no
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1 - APRESENTAÇÃO



Brasil não é uma questão de poucas vagas, mas sim de
superencarceramento. Ou seja, adotamos abusivamente o uso da pena
privativa de liberdade, estamos viciados numa falsa solução que só faz
agravar o problema."¹
 
     Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias,
divulgado no dia 8 de dezembro de 2017, em Brasília, pelo Departamento
Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça, revelam que o total de
pessoas encarceradas no Brasil chegou a 726.712 em junho de 2016, quase
o dobro do número de vagas (368.049 no mesmo período). Em dezembro de
2014, eram 622.202 presos, o que representa crescimento de mais de 104
mil pessoas em 18 meses — mais de 5,7 mil por mês, em média.
 
     Cerca de 40% dos presos hoje são provisórios, ou seja, ainda não têm
condenação judicial. Mais da metade dessa população é de jovens de 18 a
29 anos e 64% são negros².
 
       O Brasil é o terceiro país com maior número de pessoas presas, atrás
dos Estados Unidos e da China, sendo seguido na quarta colocação pela
Rússia, conforme ranking mantido pelo ICPR - Institute for Criminal Policy
Research. A taxa de presos para cada 100 mil habitantes, apresentado pelo
Levantamento de Informações Prisionais - INFOPEN 2016, subiu para
352,60 indivíduos em junho de 2016. Em 2014, era de 306,22 pessoas
presas para cada 100 mil habitantes.
 
       Num olhar diametralmente oposto, o Promotor de Justiça do Rio Grande
do Sul, Bruno Carpes Amorim, assevera que em um estudo de Membros
do Ministério Público de Minas  Gerais, apresentado no  I  Congresso 
Brasileiro
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1 - Valdirene Daufemback (2017) - Olhar sem ver: estratégias de “operadores” do Direito para defender o superencarceramento;
Fonte:http://justificando.cartacapital.com.br/2017/10/17/olhar-sem-ver-estrategias-de-operadores-do-direito-para-
defender-o-superencarceramento/
2 - Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - INFOPEN - junho de 2016, páginas 13, 30 e 32;



da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, realizou-se análise
comparativa detalhada entre os números divulgados em 2014 pelo relatório
INFOPEN e as estatísticas divulgadas pelo Conselho Nacional do Ministério
Público-CNMP, em 2016, em seu Relatório do Sistema Prisional Brasileiro.
 
     O primeiro dado analisado pelo estudo foi em relação à própria
população carcerária: enquanto o órgão federal informa 622.202 presos, o
CNMP, no ano seguinte, informa 557.310 presos. A explicação quanto à
grande diferença, em parte atenuada pelo número de presos em delegacia
não contabilizados pelo CNMP (37.444), pode estar no interesse dos
estados brasileiros em inflacionar sua população carcerária, a fim de
possibilitar maiores repasses do FUNPEN (Fundo Penitenciário Nacional),
uma vez que são os entes federados que informam os dados. Enquanto
isso, os números do CNMP são recolhidos pelos membros do Ministério
Público encarregados pela fiscalização mensal dos estabelecimentos
prisionais.
 
  Segundo o relatório do CNMP (o último relatório
do órgão executivo federal não informa o número de presos por regime), o
Brasil possui 456.108 presos – dentre provisórios e no
regime fechado, e não 622.202. “Essa brutal diferença influencia diretamente
na taxa de encarceramento brasileiro (número de presos a cada cem mil
habitantes). Assim, adotando-se o justo critério considerado pelos demais
países, o Brasil passa a configurar na 60ª posição mundial e na 8ª posição
da América do Sul (13 países), com 224 presos a cada 100.000 habitantes.
Dessa forma, o país com maior número de homicídios no mundo e que
alcançou a marca de aproximadamente um milhão de roubos, conforme
levantamento realizado em 2011(parou-se inexplicavelmente a contagem),
encontra-se próximo da taxa europeia, de 192 presos para cada 100.000
habitantes”, assevera o Promotor gaúcho.
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    Concluindo, ressalta que “ambos os relatórios consideram presos
provisórios todos aqueles sem julgamento transitado em julgado,
apresentando percentuais que oscilam entre 35%³ e 36%⁴, taxas menores
que as de Suíça e dos Países Baixos, e em paridade com a Itália, todos
países que não utilizam o nosso critério alargado. Não obstante a falta de
critério equânime adotado pelos órgãos oficiais, segundo o próprio
comparativo global, o país ocupa a 117ª posição em número de presos
provisórios para cada 100.000 habitantes. Por fim, em meio ao relatório do
INFOPEN encontra-se o percentual de 26% para presos provisórios sem
julgamento há mais de 90 dias, critério praticamente similar ao adotado
pelos demais países”.
 
    Para o jornalista e comentarista político Felipe Moura Brasil:
“Superlotação de presídio é uma coisa. Encarceramento excessivo é outra.
Não é porque uma geladeira está superlotada de bebida que há bebida
demais para uma festa. A geladeira pode ser pequena e o  número de
convidados da festa, grande. De forma similar, não é porque um presídio
está superlotado que há presos demais para uma região. O presídio pode
ser pequeno; e o número de criminosos atuantes na região, grande”.
 
     Em 23 de junho de 2015, o Relatório do INFOPEN (Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias), divulgado pelo Ministério da
Justiça anunciava a posição do Brasil no ranking mundial de população
carcerária, ocupando a 4ª maior do Mundo, com 607 mil presos, ficando
atrás apenas de China, Estados Unidos e Rússia.
 
      Prosseguindo, Felipe Brasil destaca que: “Acontece que o Brasil tem a 5ª
maior população do mundo, atrás apenas de China, Índia, EUA e Indonésia,
de  modo  que  ficar  em  4º em número absoluto de presos é absolutamente
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4 - Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - INFOPEN - junho de 2016;



natural. No ranking mundial que importa – o de número de presos por cada
100 mil habitantes –, o Brasil passará, na verdade, da 36ª posição (com 289)
para a 34ª (com 300), de acordo com o Centro Internacional de Estudos
Prisionais (ICPS, na sigla em inglês). Atualmente, o Brasil está na 32ª
posição (com 307), o que não é necessariamente um indicador de
encarceramento excessivo”.
 
        No que tange ao nosso Estado, segundo dados do Relatório Mensal da
Unidade de Monitoramento do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça,
relativo ao mês de janeiro de 2019,  a  população carcerária, atualmente, é
de 11.050 pessoas com  privação de liberdade, sendo 10.685  em 
unidades prisionais e  365 apenados em APAC's da capital e do interior,
para um total de 8.385 vagas, ou seja, um déficit, ainda, de 2.665 vagas.
 
      Os quantitativos de CVNLI ( crimes violentos não letais intencionais),
 que incluem os crimes de roubo,  estupro e lesão corporal, provêm do 
Sistema  Integrado  de   Gestão Operacional – SIGO,  da   Secretaria  
Estadual   de   Segurança Pública do Estado do Maranhão. O SIGO é
utilizado em toda Grande Ilha, fato que garante maior confiabilidade da
informação para a região.
 
      Os quantitativos de CVLI (crimes violentos letais intencionais) são
provenientes do acompanhamento realizado pelo Centro de Apoio
Operacional Criminal – CAOp-CRIM, do Ministério  Público  do  Estado  do 
Maranhão,  tendo  como  fonte primária o relatório cadavérico fornecido
mensalmente pelo IML (Instituto Médico Legal) que são confrontados com os
boletins de ocorrências das Delegacias de Polícia.
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      Percebam que, enquanto os dados da criminalidade violenta são
relativos apenas à Grande Ilha de São Luís ( São Luís, Paço do Lumiar,
São José de Ribamar e Raposa), os dados do Sistema Penitenciário são
referentes a todo Estado do Maranhão.
 
       Há um hiato que não foi considerado para a pesquisa no tocante ao
número de inquéritos policiais, denúncias e sentenças penais de mérito
existentes entre a ocorrência e a prisão provisória ou definitiva do autor do
crime, em razão da dificuldade da obtenção de dados nos sistemas dos
órgãos de segurança pública e justiça criminal, o que de modo algum
fragiliza este trabalho, porquanto só aumentaria a percepção da grande
“cifra oculta”⁵.
 
      Essa anomalia do sistema, segundo a doutrina, produz uma espécie de
seleção de ocorrências e de infratores. O sistema penal, assim, acaba por
investigar  apenas  determinados casos, de acordo com  a natureza do
crime, a classe social a que pertence o autor do crime, e com a capacidade
operacional das unidades policiais.
 
        O déficit nos quadros da  Polícia Civil⁶ e da Polícia Técnico-Científica 
tem contribuído para agravar o cenário maranhense, senão vejamos: para
os quadros da PC-MA  foram criados 550 cargos de Delegado de Polícia
Civil; 400 cargos de Escrivão e 1.500 cargos de investigadores. Desses
cargos 378 estão ocupados por DPCs; 307 por Escrivães (EPC) e 1.061 por
investigadores de Polícia (IPC), gerando um déficit de 704 policiais nas
unidades de Polícia Judiciária.
 
       Não há previsão de melhoria, até o momento, para essa situação,
porquanto   para o Concurso da Polícia Civil, iniciado em dezembro de 2017,
foi   autorizada   a   contratação  de   apenas   20   Delegados    de    Polícia;
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5 - O termo, anteriormente denominado “cifra negra” (zona obscura, "dark number" ou "ciffre noir") refere-se à porcentagem de
crimes não investigados,  não solucionados ou punidos, à existência de um significativo número de infrações penais
desconhecidas "oficialmente".
6 - Fonte: Associação dos Delegados de Polícia Civil do Maranhão- ADEPOL-MA (MAR-2019);



20 Escrivães e 46 Investigadores.
 
       Paralelo a isso, 21 DPCs já ingressaram com pedidos de aposentadoria,
o que vai resultar em um déficit ainda maior, totalizando assim 193 a menos
de Delegados de Polícia Civil que o número de cargos previsto em lei. 
 
        No dia 02 de maio de 2018, a Associação Nacional dos Delegados de
Polícia Judiciária publicou um Manifesto contra o sucateamento da Polícia
Civil e oposição ao lançamento do “Plano Nacional de Apoio e
Fortalecimento das Polícias Militares” pelo Ministério Extraordinário da
Segurança Pública. Em um dos trechos ressalta: “A Segurança Pública
precisa de investigação, sem a qual não há processo, não há condenação,
não há responsabilização e que, ao fim, só resulta em impunidade e mais
crimes”⁷.
 
     Na Polícia Técnico-Científica a situação é semelhante, para Perito
Criminal foram criados 150 cargos; 100 cargos de Médico Legista; Odonto
Legista, 05 cargos; Farmacêutico Legista, 15 cargos; Toxicologista, 15
cargos e Auxiliar de Perícia Médico Legal, 60 cargos. Do  total de cargos
criados, 127 são ocupados por Peritos Criminais, 52 por Médicos Legistas,
04 por Odonto Legistas, 09 por Farmacêutico Legista, 01 por Toxicologista e
19 por Auxiliar de Perícia Médica Legal. Há um déficit, portanto,  de 23
Peritos Criminais; 48 Médicos Legistas; 01 Odonto Legistas; 06
Farmacêuticos Legistas; 14 Toxicologistas; 41 Auxiliares de Perícia Médico
Legal, somente para cargos criados por lei⁸.  
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7 - Fonte: http://adpj.org.br/index.php/noticias/37-associacao-nacional-dos-delegados-denuncia-o-sucateamento-das-
policias-civis-e-o-privilegio-dos-governos-estaduais-e-federal-para-a-militarizacao-da-seguranca-publica-brasileira;
8 - Fonte: Associação da Polícia Técnico-Científica do Maranhão - APOTEC-MA (mar-2019);



        Para além das subnotificações e das cifras ocultas, o Sistema de
Justiça Criminal enfrenta, também, a baixa qualidade de inquéritos e das
perícias criminais, resultado, em boa parte, da enorme demanda e das
deficiências da Polícia Judiciária.
 
          Através das inspeções nas diversas unidades policiais civis da Grande
Ilha de São Luís (Resolução n° 20/2007-CNMP), podemos constatar que a
grande maioria dos inquéritos policiais se restringem a investigar crimes nos
quais houve a prisão em flagrante. Sem pessoal e estrutura não há
investigação além do ambiente interno dos distritos policiais.
 
        Por óbvio, o presente trabalho, em momento algum, quer debitar na
conta da Polícia Judiciária todos os problemas resultantes da ausência de
investigação e consequente resolutividade dos inquéritos policiais. O
problema é bem maior e envolve todos os órgãos que compõem o Sistema
de Justiça Criminal.
 
        O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2014 já asseverava que:
“Rigorosamente falando, a violência/homicídios já  deixou  de  ser epidêmica
no Brasil e passou a ser endêmica – quando a ocorrência se consolida em
patamares elevados, não podemos nos acostumar com isso”.
 
       “O fato é que o nosso sistema de justiça e segurança é muito ineficiente
em enfrentar tal realidade e funciona a partir de um paradoxo que mais induz
a antagonismos do que favorece a indução de cooperação e a troca de
experiências. Paradoxo esse que, por um lado, nos faz lidar cotidianamente
com elevadas taxas de impunidade, erodindo a confiança nas leis e nas
instituições, como demonstram os dados do índice de Confiança na Justiça
– ICJ, do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da FGV Direito SP"⁹.

12
9 - Fórum Brasileiro de Segurança Pública - ano 8 - 2014;



      Na área de Segurança Pública e de Justiça Criminal, somos
arquipélagos formados por ilhas incomunicáveis, herméticas, em que cada
uma dessas ilhas tem o seu próprio sistema de informação. Não há
compartilhamento de dados, pouca ou nenhuma integração entre os órgãos
públicos que tem a missão de combater e prevenir a criminalidade.
 
    O Fórum Brasileiro de Segurança Pública¹⁰ tem apontado algumas
soluções para essa grave situação, como o uso intensivo de informações e
aperfeiçoamento da inteligência e da investigação. A questão é que tais
práticas, sozinhas, não conseguem dar conta de um elemento central que é
a carência de coordenação, de integração e de articulação.
 
    O bom funcionamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública¹¹ -
SENASP talvez contribuísse para suprir essas lacunas, porquanto tem no rol
de suas missões: promover a integração dos órgãos de segurança pública;
estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos de segurança
pública; estimular e propor aos órgãos estaduais e  municipais a  elaboração
de planos e programas integrados de segurança pública, objetivando
controlar ações de organizações criminosas ou fatores específicos
geradores de criminalidade e violência, bem como estimular ações sociais
de prevenção da violência e da criminalidade.
 
      Os gráficos a seguir, com as estatísticas de ocorrências de CVLI e
CVNLI na Grande Ilha de São Luís, no período de 2015 a 2018, e sua
repercussão no Sistema Penitenciário do Maranhão, na mesma série
histórica, revelam uma realidade preocupante.
 
     Consoante os Gráficos 23 e 24, o percentual de  pessoas  encaminhadas
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11 - Portaria nº 1.821, de 13 de outubro de 2006; Publicado no DOU de 16 de outubro de 2006;



ao Sistema Penitenciário Maranhense estão em maior número para roubos,
tráfico de drogas e furtos, 36,99%, 33,39% e 5,97%, respectivamente.
 
     Esse é um outro ponto crítico do problema.
 
   Por deficiência na investigação e falta de uma estratégia eficaz do
Ministério Público e do Poder Judiciário, estamos prendendo apenas os
pequenos traficantes, de fácil reposição no mercado ilícito, e crimes
patrimoniais de pequena monta.
 
     Os crimes graves, como homicídio e latrocínio, que afetam o bem jurídico
mais caro do nosso ordenamento jurídico penal- a vida, e estupros, assim
como roubo de cargas, tráfico de armas, assalto a banco que envolvem
organizações criminosas, tem baixo índice de resolutividade em toda
extensão da persecução penal.
 
     Isso nos leva a uma segunda conclusão: o Princípio da Adequação das
medidas cautelares (art. 282, II, do CPP) e das penas ( art. 5º XLVI da CF e
59 do CPB) não vem sendo devidamente observados.
 
    Como toda obra humana, esta pesquisa não se esgota em si mesma e
nem tem a pretensão apontar uma única abordagem sobre o tema.
 
     Esperamos  ser  o  primeiro  passo   para  um  estudo  mais  alargado   e
aprofundado do Sistema de Segurança Pública e de Justiça Criminal do
Estado, que ofereça luzes para a redução das taxas de violência e
criminalidade no Maranhão.      
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    Façamos uma leitura com o alerta do Professor Mário Henrique
Simonsen: "O problema mais difícil do mundo, caso seja bem formulado, um
dia poderá ser resolvido. Já os problemas mal formulados, ainda que fáceis,
são todos insolúveis".
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      José Cláudio Cabral Marques
Promotor de Justiça

Coordenador do CAOP-CRIM



      No ano de 2015, foram registrados 41.646 (quarenta e um mil seiscentos
e quarenta e seis) casos de CVNLI e 1.016 (um mil e dezesseis) registros de
CVLI,  na Grande Ilha de São Luís. No mesmo período, no Estado do
Maranhão, foram registrados um aumento de 1.401 (um mil quatrocentos e
um) encarcerados, resultando em uma população de  7.973 (sete mil
novecentos e setenta e três) presos em Unidades Prisionais, Delegacias e
APAC's, conforme apresentado no gráfico da Tabela 01 e na Figura 01.
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DESCRIÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019

NÚMERO DE CVNLI (GRANDE ILHA) 41.646 42.529 37.628 34.166 8896

NÚMERO DE CVLI (GRANDE ILHA) 1.016 858 630 408 91

NÚMERO DE ENCARCERAMENTOS - UPR's, DELEGACIAS e 
APAC's (ESTADO DO MARANHÃO)

1.401 1.249 970 668 896

NÚMERO DE ENCARCERADOS - UPR's, DELEGACIAS e APAC's 
(ESTADO DO MARANHÃO)

7.973 9.222 10.192 10.860 11.756

Tabela 01 – Quantitativos de CVNLI, CVLI, encarceramentos e população encarcerada. Os registros do ano de 2019 se referem
até o mês de março.

2 - QUANTITATIVOS DA VIOLÊNCIA



    No ano de 2016, na Grande Ilha de São Luís, o total de registros de
CVNLI foram de 42.529 (quarenta e dois mil quinhentos e vinte e nove),
incidindo, assim, em um aumento de +2,12% (dois inteiros e doze
centésimos por cento) em comparação ao ano de 2015; e 858 (oitocentos e
cinquenta e oito) ocorrências de CVLI, ou seja, uma redução de -15,55%
(quinze inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) do número de
crimes violentos em comparação aos registros de 2015. Já o quantitativo de
encarceramentos, provisórios e definitivos, para todo o Estado do Maranhão
foi  de  1.249  (um  mil  duzentos  e  quarenta  e  nove),   representando
um decréscimo de  -10,85%  (dez  inteiros e oitenta e cinco centésimos por
cento).  No mesmo ano, a população de pessoas aprisionadas em todo o
Estado do Maranhão contabilizou 9.222 (nove mil duzentos e vinte e dois)
indivíduos, representando um aumento de +15,67 (quinze inteiros e
sessenta e sete centésimos por cento) em relação ao ano de 2015. Os
percentuais são apresentados nos gráficos das Figuras 02, 03, 04 e 05. 
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Figura 01 – Gráfico com os quantitativos de CVNLI, CVLI, encarceramentos e população encarcerada. Os registros do ano de
2019 se referem até o mês de março.
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Figura 04 – Quantitativos de encarceramentos em UPR's, Delegacias e APAC's, ocorridos nos anos de 2015 a 2018,
no Estado do Maranhão.
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       Em 2017, na Grande Ilha de São Luís, as ocorrências de CVNLI foram
de 37.628 (trinta e sete mil seiscentos e vinte e oito) registros, ou seja, uma
redução de -11,52% (onze inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento)
em comparação ao ano de 2016; e 630 (seiscentos e trinta) ocorrências de
CVLI, gerando uma redução de -26,57% (vinte e seis inteiros e cinquenta e
sete centésimos por cento) do número de crimes violentos letais em
comparação ao ano de 2016, conforme apresentado nos gráficos das
Figuras 02 e 03. No mesmo período, para o Estado do Maranhão, foram
registrados 970 (novecentos e setenta) aprisionamentos, o que representa
uma redução de -22,34% (vinte e dois inteiros e trinta e quatro centésimos
por cento) do quantitativo de encarceramentos ocorridos no ano de 2016,
conforme mostra a Figura 04. Com os 970 novos detentos, a população
encarcerada no Estado do Maranhão, no final do ano de 2017, contabilizava
10.192 (dez mil cento e noventa e dois) indivíduos,  um aumento percentual
de +10,52% (dez inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento),
conforme apresenta o gráfico da Figura 05.
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Figura 05 – População de encarcerados em UPR's, Delegacias e APAC's, ocorridos nos anos de 2015, 2016, 2017 e
2018, no Estado do Maranhão.
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     No ano de 2018, na Grande Ilha de São Luís, foram registrados 34.166
(trinta e quatro mil cento e sessenta e seis) ocorrências de CVNLI, incidindo,
assim, uma redução de -9,20% (nove inteiros e vinte centésimos por cento)
em comparação ao ano de 2017; e 408 (quatrocentos e oito) ocorrências de
CVLI, ou seja, uma redução de -35,24% (trinta e cinco inteiros e vinte e
quatro por cento) do número de crimes violentos em comparação aos
registros de 2017. Já o quantitativo de encarceramentos, provisórios e
definitivos, para todo o Estado do Maranhão foi  de  668  (seiscentos e
sessenta e oito),   representando um decréscimo de  -31,13%  (trinta e um 
inteiros e treze centésimos por cento).  No mesmo ano, a população de
pessoas aprisionadas em todo o Estado do Maranhão contabilizou 10.860
(dez mil oitocentos e sessenta) indivíduos, representando um aumento de
+6,55% (seis inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) em relação
ao ano de 2017. Os percentuais citados são apresentados nos gráficos das
Figuras 02, 03, 04 e 05. 



     Em termos percentuais, o número de reclusões em 2015, para todo o
Estado do Maranhão,  1.401,  representa   3,28% (três  inteiros  e  vinte e
oito centésimos por cento) do total de crimes que acarretam em
encarceramentos, 42.662 (quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e dois),
apenas para os registros ocorridos na Grande Ilha de São Luís.  Para o
mesmo cenário em 2016, o número de prisões, 1.249, equivale a 2,88%
(dois inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) das 43.387 (quarenta e
três mil trezentos e oitenta e sete) ocorrências de violência letal e não letal
registradas na Grande Ilha. Em 2017, no Estado do Maranhão, houve um
aumento de 970 aprisionamentos, com percentual equivalente a 2,54% (dois
inteiros e cinquenta e quatro por cento) das ocorrências de crimes violentos
38.258 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta e oito), no mesmo período,
para os municípios da Grande Ilha.
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Figura 06 – Quantitativo de ocorrências de crimes violentos (CVNLI + CVLI/MVI)  e Quantitativos de encarceramentos
em UPR's, Delegacias e APAC's, ocorridos nos anos de 2015 a 2018.
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     Considerando o somatório das ocorrências de violência letal  e não letal,
apenas    registrados   na   Grande   Ilha   de   São Luís,   e   realizando   um
comparativo   com  o   quantitativo  de   aprisionamentos ocorridos  nos
mesmos períodos, em todo o Estado do Maranhão, tem-se o gráfico da
Figura 06.

1,96%



     Para o ano de 2018, o total de aprisionamentos no Estado do Maranhão
apresentou um acréscimo de 668 reclusões, o que equivale percentualmente
a 1,96% (um inteiro e noventa e seis centésimos por cento) das  34.166
(trinta e quatro mil cento e sessenta e seis) ocorrências de crimes violentos,
no mesmo período, para os municípios da Grande Ilha.
      

22

1.068 1.440 1.614 1.725 2.098 2.191 2.342 2.055 1.699

23.870 23.927

30.269
33.196

5.288

49.991 50.104 48.961 49.685

CVLI/MVI ESTADO DO MARANHÃO ROUBOS - ESTADO DO MARANHÃO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

Figura 07 – Quantitativo de ocorrências mortes violentas e roubos ocorridos no Estado do Maranhão de 2010 a 2018.
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Edição 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª.
*O quantitativo de mortes violentas provém do Monitor da Violência. O quantitativo de roubos foi calculado a partir da média dos anos de 2015 a 2017.
 

     A Figura 07 apresenta um panorama entre a violência letal no Estado do
Maranhão, tendo como base os dados do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, e especificamente, a criminalidade não letal oriunda das ocorrências
de roubos.
      



     Para o comparativo mostrado na Figura 08, tem-se o panorama da Figura
07, limitando-se geograficamente para a região da Grande Ilha de São Luís, 
cujo acompanhamento dos CVNLI ocorreu a partir do ano de 2015.
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Figura 08 – Quantitativo de ocorrências mortes violentas ocorridos de 2010 a 2018 e roubos  e roubos ocorridos de 2015 a 2018 na Grande Ilha de São
Luís.
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e Instituto Médico Legal.
.



 
       Outro parâmetro a ser considerada é a taxa de encarceramento por 100
mil habitantes, métrica niveladora utilizada para poder comparar países e
estados, semelhante ao que ocorre  com a  taxa de homicídios  por   100  mil
habitantes, usada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para
comparar e ranquear a violência em países e regiões.
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Figura 09 – Projeção da população mundial para o ano de 2019. Fonte: https://www.populationpyramid.net/population-
size-per-country/2019/

3 - TAXA DE PRESOS POR 100 MIL HABITANTES

        O gráfico da Figura 09 apresenta os 06 (seis) países mais populosos do
planeta. Comparando-se esse cenário com o gráfico da Figura 10, nota-se
que os 05 primeiros países com maior população também aparecem na lista
de nações com maior número absoluto de encarcerados.
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Figura 10 – Ranking dos 06 (seis) países com maior população carcerária, conforme ICPR (Institute for Criminal Policy
Research), WPB (World Prison Brief) e University of London; Última consulta: maio/2019; Fonte:
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All.

     Com base em informações obtidas  no site www.prisonstudier.org, que
possui como colaboradores o Instituto de Pesquisa sobre Políticas Criminais
– ICPR (Institute for Criminal Policy Research), o WPR (World Prison Brief) e
a Universidade de Londres, constata-se que entre os 06 (seis) países com
maior taxa de aprisionamentos, por 100 mil habitantes, apenas 01 (um) país
que possui uma das maiores populações do mundo, aparece na lista, ou
seja, os Estados Unidos, conforme é apresentado na Figura 11, onde se
observa que países pequenos, como El Salvador e Cuba, figuram entre as
regiões com maior nível de encarceramento.
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Figura 11 – Ranking dos 06 (seis) países com maior taxa de encarceramento por 100 mil habitantes; Última consulta:
maio/2019;
Fonte: http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All.



      Tomando como base o ranking de taxas de encarceramento por 100 mil
habitantes, do site www.prisonstudier.org e considerando, apenas, os países
com maior contingente populacional, Figura 10, obtêm-se o cenário
mostrado no gráfico da  Figura 12, onde  o Brasil aparece na  26ª (vigésima
sexta) posição e a China no 134º (centésimo trigésimo quarto) lugar.
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Figura 12 – Taxas de encarceramento por 100 mil habitantes para os 06 (seis) países com maior contingente
populacional; Última consulta: maio/2019;
Fonte: http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All.

      No cenário nacional, o Estado do Maranhão, segundo levantamento
realizado pelo INFOPEN-2016 (Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias), encontra-se na 19ª (décima nona) posição, dentre os
estados da federação,  em população de encarcerados, Figura 13.
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Figura 13 – População de encarcerados, por unidades da federação, segundo comparativo realizado pelo Relatório
INFOPEN, de junho de 2016.
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Figura 14 – População do Estado do Maranhão, segundo IBGE/2015 e IBGE/2016, publicado no Diário Oficial da União.
* Fonte: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/por-cidade-estado-geociencias.html?t=destaques&c=21;
** Fonte: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html, às 10:16 do dia 22/05/2019;

6,904,241

6,954,036

7,000,229
7,035,055

7,071,249

2015 2016 2017* 2018* 2019**
6,800,000

6,900,000

7,000,000

7,100,000

7,200,000

      Quanto a taxa de aprisionamentos por 100 mil habitantes, tomando
como base o números da população do Estado do Maranhão, Figura 14, e a
população de encarcerados apresentados na Tabela 01 e Figuras 01 e 05,
tem-se  os números apresentados no gráfico da Figura 15. No ano de 2019,
em que são considerados os valores do mês de fevereiro, observa-se que a
taxa de aprisionamento, 156, se encontra abaixo dos 50% da referência
nacional, 333, mostrado na Figura 12.
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Figura 15 – Taxas de encarceramento por 100 mil habitantes no Estado do Maranhão. Fonte: Relatório UMF –
Unidades Prisionais,  Delegacias e APAC’s – fevereiro/2019



      Outro comparativo que podemos utilizar para verificação da eficiência do
Sistema de  Segurança e Justiça Criminal, é a confrontação do quantitativo
da população carcerária com o quantitativo de mandados de prisão em
aberto. Conforme os dados extraídos do BNMP (Banco Nacional de
Mandados de Prisão), mantido pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o
número de mandados de prisão na situação “aguardando cumprimento”
totalizava, para o dia 22/05/2019, 376.449 (trezentos e setenta e seis mil
quatrocentos e quarenta e nove) registros, um percentual equivalente a
52,85% (cinquenta e dois inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) da
população carcerária no Brasil, segundo o ranqueamento mantido pelo ICPR
(Institute for Criminal Policy Research) e consultado na mesma data. Os
dados são apresentados no gráfico da Figura 16. 
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Figura 16 – Comparativo entre população carcerária do Brasil, segundo rancking do ICPR e o quantitativo de mandados
de prisão a serem cumpridos, segundo o BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão). Consultado em 22/05/2019.

52,85%

4 - MANDADOS DE PRISÃO

     Realizando o mesmo comparativo para o Estado do Maranhão, entre a
população carcerária e o quantitativo de mandados de prisão em aberto,
tem-se o cenário apresentado no gráfico da Figura 17.



    Observa-se que nos anos de 2015 a 2017, com base nos registros
efetuados durante o mês de dezembro (2015 e 2016) e no mês de outubro
(2017), a quantidade de mandados de prisão a cumprir eram superiores à
população de reclusos em UPR's, Delegacias e APAC's do Estado do
Maranhão,  apresentando 116,45% no de 2015, 106,92% em 2016 e
103,99% em 2017. Em 2018 e 2019, com valores atualizados até
fevereiro/2019, ocorreu uma inversão do cenário, com o quantitativo da
população encarcerada superior ao total de  mandados  de prisão a serem
cumpridos, porém,   estes   ainda representavam  79,28 e 89,43%.  Assim, 
para   o  Estado do Maranhão, constata-se que, diferente ao que ocorre  no
cenário nacional,  ou seja,  o cumprimento  dos mandados de prisão em
aberto provocaria um aumento equivalente a quase o dobro da população
carcerária atual. Na Figura 18, percebe-se a evolução dos quantitativos e o
momento da inversão do cenário.
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Figura 17 – Comparativo entre população carcerária em UPR's, Delegacias e APAC's do Estado do Maranhão, segundo
relatório da UMF, março/2019 e o quantitativo de mandados de prisão a serem cumpridos, segundo o BNMP (Banco
Nacional de Mandados de Prisão), para o Estado do Maranhão. Consultado em  22/05/2019.
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MANDADOS DE PRISÃO AGUARDANDO CUMPRIMENTO
POPULAÇÃO CARCERÁRIA NO ESTADO DO MARANHÃO
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Figura 18 –  Comparativo entre população carcerária do Estado do Maranhão, segundo relatório da UMF, março/2019 e
o quantitativo de mandados de prisão a serem cumpridos, segundo o BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão),
para o Estado do Maranhão. Consultado em  22/05/2019.
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    Nesta seção, fizemos a análise dos números das audiências de
custódias,  realizadas no Estado do Maranhão, de 2015 ao mês de agosto
de 2018, obtendo-se os valores quantitativos apresentados no gráfico da
Figura 19 e 20.
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Figura 19 –  Números das audiências de custódia no Estado Maranhão, nos anos de 2015 a fevereiro de 2019. Fonte:
Relatório de Audiências de Custódia – UMF – fevereiro 2019.

5 - AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA

     No ano de 2015, das 1.154 (um mil cento e cinquenta e quatro)
audiências de custódias realizadas no Estado do Maranhão, 548 audiências
resultaram em liberdade provisória, correspondendo a 47,49% (quarenta 
e  sete inteiros e  quarenta  e  nove  centésimos  por cento),  ao   passo que,



 
 
        Para 2016, o total de audiências de custódia somaram 1.522 (um mil
quinhentos e vinte e duas), resultando 42,51% (quarenta e dois inteiros e
cinquenta e um centésimos por cento) em liberdade provisória. O percentual
de prisão preventiva representou 52,89% (cinquenta e dois inteiros e oitenta
e nove centésimos por cento) do total.
 
        Em 2017, foram 2.082 (duas mil e oitenta e duas) audiências de
custódia realizadas. O percentual  que  resultou  em  liberdade  provisória foi
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Figura 20 –  Comparativo do total de audiências de custódia no Estado Maranhão, audiências de resultaram em prisão
preventiva e liberdade provisória, nos anos de 2015 a 2018. Fonte: Relatório de Audiências de Custódia – UMF.
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as audiências que resultaram em prisão preventiva totalizaram 562
(quinhentos e sessenta e duas), percentual correspondente a 48,70%
(quarenta e oito inteiros e setenta centésimos por cento).
 
       

-24,25%
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de 35,49% (trinta e cinco inteiros e quarenta e nove centésimos por cento) e
60,90% (sessenta inteiros e noventa centésimos por cento) resultaram em
prisão preventiva.
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Figura 21 –  Percentuais das  audiências de custódia no Estado Maranhão, nos anos de 2015 a 2018, que resultaram
em liberdade provisória e prisão preventiva. Fonte: Relatório de Audiências de Custódia – UMF.
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        No ano de 2018 foram realizadas 1.577 (um mil quinhentos e setenta e
sete) audiências, dessas, 29,61% (vinte e nove inteiros e setenta e um
centésimos) resultaram em liberdade provisória  e  67,66%  (sessenta  e 
sete inteiros e sessenta e  seis centésimos por cento)   findaram   em  prisão
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Figura 22 – Percentual de utilização de tornozeleiras eletrônicas em comparação ao quantitativo de audiências de
custódia de 2015 a 2018. Fonte: Relatório de Audiências de Custódia – UMF. 
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  preventiva. Os percentuais são apresentados graficamente na Figura 21.  
 
       Analisando os valores mostrados nas Figuras 19, 20 e 21, percebe-se
um aumento dos quantitativos e percentuais de audiências de custódia
(31,89% - 2015/2016 e 36,79% - 2016/2017) e  prisão preventiva (43,24% -
2015/2016 e 57,52% - 2016/2017). Para as concessões de liberdade
provisória (18,07% - 2015/2017  e 14,22% - 2016/2017), apesar do aumento
em termos quantitativos, o percentual reduziu no período 2016/2017
comparado a 2015/2016, conforme mostrado na Figura 20. No período
2017/2018 percebeu-se uma redução do quantitativo de audiências de
custódia e, consequentemente, dos totais concedidos para liberdades
provisórias e prisões preventivas.
 
         Do total de audiências que resultaram em liberdade provisória, pode-se
extrair e analisar os números dos quantitativo e percentuais que facultaram
ao réu o uso da monitoração eletrônica. Percebe-se que apesar de o total de
audiências sofrerem um aumento de 80,42% (oitenta inteiros e quarenta e
dois centésimos por cento) de 2015 a 2017, ou de 36,65% (trinta e seis
inteiros e sessenta e cinco centésimos pontos percentuais) no período 2015
a 2018, a utilização de tornozeleiras eletrônicas, fruto  de  audiências   que
findaram em liberdade provisória, permaneceu quase inerte.
 
       Em 2015, a utilização da monitoração eletrônica foi concedida a 239
(duzentos e trinta e nove) réus, equivalente 20,71% (vinte inteiros e setenta
e um centésimos por cento). No ano de 2016, a concessão atingiu 208
(duzentos e oito) réus, representando 13,66% do total de audiências de
custódia realizadas. Em 2017, o total de concessão de liberdade provisória,
com uso de monitoração eletrônica, marcou 232 (duzentos e trinta e dois)
casos, resultando em 11,14% (onze inteiros e quatorze centésimos) do total
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Figura 23 – Quantitativo de audiências de custódia que concederam liberdade provisória com utilização de
tornozeleiras. Fonte: Relatório de Audiências de Custódia – UMF. 

de audiências. Para 2018 registrou-se 206 (duzentos e seis) liberações com
monitoração eletrônica, com percentual de 13,06% (treze inteiros e seis
centésimos por cento), como apresentado nas Figuras 22, 23 e 24.
 
    Observa-se que, quantitativamente, não ocorreu um aumento compatível
com o crescimento do número de audiências, provocando uma redução
relativa do uso da tecnologia.

PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS
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Figura 24 – Percentual de utilização de tornozeleiras eletrônicas. Fonte: Relatório de Audiências de Custódia – UMF. 
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Figura 25 –Percentual de audiências de custódia, por tipificação do crime.
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      Com base nos números das Audiências de Custódia realizadas de 2015
a 2018¹², o gráfico da Figura 25 apresenta os percentuais, por tipificação,
dos crimes que resultaram em encarceramentos. Face ao exposto, constata-
se que mais de 3/4 dos aprisionamentos no período resultaram de roubos,
furtos e entorpecentes, enquanto os encarceramentos por crimes letais
representam pouco mais de 4% do total.

12 - Relatório de Audiências de Custódia - UMF/TJMA - Dezembro/2018.

6 - ENCARCERAMENTOS POR TIPIFICAÇÃO DO 
CRIME


