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1 RELATÓRIO QUANTITATIVO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE DO 1o

SEMESTRE 2017

O Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOp-Crim) é um órgão auxiliar da atividade
funcional do Ministério Público do Maranhão, que possui, dentre outros, o objetivo de melhorar
o desempenho das funções institucionais dos órgãos de execução do Parquet Maranhense,
promovendo-lhes a devida interação e intercâmbio, sendo-lhes - além disso - dadas orientações
técnico jurídicas com a remessa de informações de mesma natureza e, além disso, tem por
finalidade promover a articulação, harmonização, mediação de relações e a integração das
ações voltadas à segurança pública e defesa social com atribuições em todo espaço territorial
maranhense.

O CAOp-Crim visando contribuir com os órgãos do Estado, na área de Segurança
Pública, como interlocutor indispensável na formulação das políticas públicas, divulga as estatís-
ticas de criminalidade do 1o semestre de 2017, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril, maio e junho, da Grande Ilha de São Luís, formada pelos municípios de São Luís,
São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Para a apuração dos dados foram consideradas
as metodologias de CVLI - CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS 1 e CVNLI
- CRIMES VIOLENTOS NÃO LETAIS INTENCIONAIS 2.

Para os CVLI, a fonte primária é o livro de registro de mortes do Instituto Médico Legal
(IML) que, após a coleta, são confrontados com os registros do CIOPs ( Centro Integrado de
Operações de Segurança do Estado do Maranhão).

Para este Relatório foi realizado um comparativo dos CVLI do primeiro semestre de 2017
com os anos 2013, 2014, 2015 e 2016, como espaço temporal, destacando elementos que balizam
estratégias para prevenção e criação de políticas públicas, assim como as estatísticas dos assaltos
a coletivos.

A justificativa para comparação, a partir do ano de 2013, se dá pela adoção da metodologia
CVLI, sugerida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, onde ocorre um maior
detalhamento dos tipos de crimes ocorridos.

Para os CVNLI, os dados foram disponibilizados pelo setor de estatística da Secretaria
Estadual de Segurança Pública do Estado do Maranhão, oriundos do sistema SIGO, do período
de janeiro de 2015 a junho de 2017.

Outra metodologia para análise de dados de crimes são os fundamentos metodológicos da
Escola de Chicago 3, (PARK, 1967), para a qual o crime é um produto da desorganização urbana,
1 Metodologia de aferição de crimes violentos letais (“morte por arma de fogo”, “armas brancas”, “instrumen-

tos de ação contundente” e/ou “perfurocortantes”, “esgorjamentos”, “estrangulamento”, “espancamento” e
“agressão física”) sugerida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) são denominados Crimes
Violentos Letais Intencionais.

2 Metodologia de aferição de crimes violentos não letais (“roubo”, “lesão corporal”, “estupro”) sugerida pela Se-
cretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) são denominados Crimes Violentos Não Letais Intencionais.

3 PARK, Robert E., On Social Control and Collective Behavior. Chicago: University of Chicago Press, 1967
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em outras palavras, é da interação entre os indivíduos e os ambientes socialmente desorganizados,
como áreas urbanas abandonadas, degradadas ou desordenadamente povoadas – que acabam
por refletir os problemas gerados pelas desigualdades sociais –, que se desenvolve o ambiente
propício para os desvios de condutas. Há para os ecologistas uma espécie de determinismo
ambiental, segundo o qual existe uma imposição do meio físico e social para o cometimento de
delitos (FREITAS, 2002)4.

4 No Brasil, uma interessante obra sobre a Escola de Chicago foi escrita por FREITAS, Wagner Cinelli de Paula.
Espaço urbano e criminalidade: lições da Escola de Chicago . São Paulo: IBCCRIM, 2002
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CVLI
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2 CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS (CVLI)

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) se tratam de uma metodologia de aferi-
ção de crimes violentos letais (“morte por arma de fogos”, “armas brancas”, “instrumentos de
ação contundente” e/ou “perfurocortantes”, “esgorjamentos”, “estrangulamentos”, “espancamen-
tos” e “agressões físicas”) sugerida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Neste capítulo será realizado um comparativo entre os valores nominais de CVLI, para
primeiros semestres dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

2.1 Comparativo dos 1os semestres de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017

Com base nos dados disponibilizados pelo IML e pela Secretaria de Segurança Pública
do Estado do Maranhão, foi realizado comparativo dos primeiros semestres dos últimos 05
(cinco) anos, quando constatou-se que no primeiro semestre de 2013 houve 417 (quatrocentos e
dezessete) CVLI; no mesmo período de 2014, 556 (quinhentos e cinquenta e seis) CVLI; em
2015, 523 (quinhentos e vinte e três); no ano de 2016, 431 (quatrocentos e trinta e um) CVLI e
no ano de 2017, 357 (trezentos e cinquenta e sete) CVLI, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores de CVLI para o 1o semestre dos anos de 2013 a 2017

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL

2013 77 52 71 91 59 67 417

2014 115 88 96 93 87 77 556

2015 109 78 94 72 90 80 523

2016 79 88 83 55 65 61 431

2017 78 70 61 46 47 55 357

TOTAL 458 376 405 357 348 340 2.284

MÉDIA 91,6 75,2 81 71,4 69,6 68 456,8

Δ% JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL

2013/2014 +49, 35% +69, 23% +35, 21% +02, 20% +32, 18% +14, 92% +33, 33%

2014/2015 −05, 22% −11, 36% −02, 08% −22, 58% +03, 45% +03, 90% −5, 93%

2015/2016 −27, 52% +12, 82% −11, 70% −23, 61% −27, 78% −23, 75% −17, 59%

2016/2017 −01, 27% −20, 45% −26, 51% −16, 36% −27, 69% −09, 84% −17, 17%

Δ% JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL

2013/2017 +1, 30% +34, 61% −14, 08% −49, 45% −20, 34% −17, 91% −14, 39%

Fonte: IML
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O detalhamento, mês a mês, é apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Quantidade de CVLI mês a mês

Fonte: IML

Diante dos valores apresentados na Tabela 1, constata-se que, para o mês de janeiro,
ocorreu uma elevação significativa do número de mortes violentas intencionais, com uma
variação de +49, 35% no período 2013/2014, decorrentes do aumento da violência na Grande
Ilha no final do ano de 2013. A partir de 2014, apresenta uma tendência de queda dos números de
CVLI, conforme mostrado no gráfico da Figura 2, marcando −5, 22% de 2014 a 2015. No lapso
temporal de 2015 a 2016, a queda foi mais significativa que o período imediatamente anterior,
apresentando −27, 52% de redução. Para o período de 2016/2017 a tendência de redução se
confirmou, marcando −01, 27%. Já para o marco inicial e final, 2013 a 2017, o acumulado ainda
se mostra positivo, com o saldo de 01 (um) crime violento letal intencional, representando uma
variação percentual positiva de 1, 30%.
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Figura 2 – Variação nominal e percentual do mês de janeiro

Fonte: IML

Para o mês de fevereiro, verifica-se uma oscilação de aumento e decréscimo, conforme os
números apresentados na Tabela 1 e no gráfico da curva de CVLI da Figura 3. No período de
2013/2014, manteve-se a tendência de crescimento apresentado para o mês de janeiro, resultando
em um acréscimo percentual de +69, 23%. Para o período posterior, 2014 a 2015, novamente
se seguiu a tendência do mês de janeiro, apresentando uma redução de −11, 36%. Já para
2015/2016, contrário à tendência de queda apresentado pelo mesmo período, em janeiro, ocorreu
uma elevação de +12, 82%. No período atual, 2017, comparando-se com o ano anterior, 2016,
apresentou uma redução de −20, 45%, uma queda mais íngreme, decorrente dos maiores valores
registrados no ano de 2016. Na variação de 2013 a 2017, ocorreu um crescimento de +34, 61%.

Figura 3 – Variação nominal e percentual do mês de fevereiro

Fonte: IML
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O mês de março apresentou um crescimento de +35, 21%, no período de 2013/2014,
semelhante aos meses de janeiro e fevereiro, porém com menor percentual de crescimento que
dos outros meses analisados. Para 2014/2015, registrou-se um decréscimo de −2, 08%, também
semelhante às tendências de queda dos meses de janeiro e fevereiro. No intervalo de 2015/2016,
confirmou-se o decréscimo apresentado no mês de janeiro e opôs-se á variação de crescimento do
mês de fevereiro, registrando uma redução de −11, 70%. Para o período de 2016/2017, também
foi confirmada a tendência de queda, apresentando −26, 51%.

Para o acumulado do mês de março, que vai de 2013 a 2017, já é percebida uma redução
significante do quantitativo de mortes, com percentual de −14, 08%.

Figura 4 – Variação nominal e percentual do mês de março

Fonte: IML

Os números de abril apresentaram crescimento de +02, 20%, no período de 2013/2014,
confirmando a tendência de crescimento de violência apresentada para os meses janeiro, fevereiro
e março.

Figura 5 – Variação nominal e percentual do mês de abril

Fonte: IML
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Para 2014/2015, o mês de abril registrou um decréscimo de −22, 58%, também semelhante
as tendências de queda dos meses de janeiro, fevereiro e março. No intervalo de 2015/2016,
confirmou-se outro decréscimo de −23, 61%. Para o período de 2016/2017, também foi confir-
mada a tendência de queda, apresentando −16, 36%. Para o período de 2013/2017, o acumulado
apresentou declínio de −49, 45%, conforme mostrado na Figura 5.

Em maio, o período de 2013/2014 registrou um acréscimo de +32, 18%, semelhante à
tendência apresentada pelos meses anteriores. Para 2014/2015, ainda foi registrado acréscimo
de +03, 45%. De 2015/2016 houve um ponto de inflexão, registrando decréscimo de −27, 78%.
Para o período de 2016/2017, também foi verificada redução com valores semelhantes, −27, 69%.
O acumulado de 2013/2017, o registrou uma diminuição de −20, 34%, conforme mostrado na
Figura 6.

Figura 6 – Variação nominal e percentual do mês de maio

Fonte: IML

O mês de junho, no período de 2013/2014 registrou um acréscimo de +14, 92%, seme-
lhante à tendência de crescimento apresentada pelos meses anteriores, o que confirma o aumento
de crimes violentos do ano de 2013 para 2014. Para 2014/2015, ainda foi registrado acréscimo
de +03, 90%.

Figura 7 – Variação nominal e percentual do mês de junho

Fonte: IML
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No lapso temporal 2015/2016, inverteu-se a tendência de crescimento, apresentando um decrés-
cimo de −23, 75%. Para o período de 2016/2017, a redução registrada foi menos acentuada,
−09, 84%. O acumulado de 2013/2017 também mostra redução de CVLI, com −17, 91%. A
Figura 7 apresenta os valores e percentuais descritos.

No acumulado do primeiro semestre, conforme mostra o gráfico da Figura 8, as tendências
de crescimento e queda do período de 2013 a 2014 apresentadas pelos meses de janeiro a
junho são confirmadas, reflexo do aumento de crimes violentos ocorridos no final do ano de
2013, representando um acréscimo de +33, 33%. Nos períodos de 2014/2015, 2015/2016
e 2016/2017, verificou-se redução dos valores de CVLI, com respectivamente, −05, 93%,
−17, 59% e −17, 17%. Para o primeiro semestre, de 2013 a 2017, também é verificado redução
de crimes violentos, como mostrado na Tabela 1, com uma variação negativa de −14, 39%.

Figura 8 – Somatórios dos CVLI para os 1os semestres de 2013 a 2017

Fonte: IML



13

3 CVLI - MUNICÍPIOS DA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS

Com base na análise de dados, verificou-se a maior quantidade de registros e percentual
total no município de São Luís, seguido por São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa,
conforme explanado na Tabela 2 e na Figura 9.

Tabela 2 – CVLI distribuídos por municípios da Grande Ilha de São Luís, para o 1o semestre de 2017

MUNICÍPIO JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1o SEM %𝑇

São Luís 56 52 47 35 37 45 272 76, 19%

São José de Ribamar 15 12 07 04 04 07 49 13, 73%

Paço do Lumiar 04 05 07 06 03 02 27 07, 56%

Raposa 02 01 00 01 00 01 05 01, 40%

Não Definido 01 00 00 00 03 00 04 01, 12%

Grande Ilha 78 70 61 46 47 55 357 100, 00%

Fonte: IML

Figura 9 – Percentual de CVLI por municípios da Grande Ilha de São Luís, para o 1o semestre de 2017

Fonte: IML

Na Grande Ilha de São Luís foram registrados, nos primeiros 06 meses do ano de
2017, 357 (trezentos e cinquenta e sete) ocorrências de CVLI, sendo 272 (duzentos e setenta
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e dois) registros no município de São Luís, gerando um percentual 76, 19%, superior a 3/4 do
total de ocorrências. A maior quantidade de CVLI para o município de São Luís já era uma
situação esperada, decorrente de maior contingente populacional. Em segundo lugar, situa-se
o município de São José de Ribamar, com 49 (quarenta e nove) CVLI, representando 13, 73%

do total analisado. O município de Paço do Lumiar aparece em 3o lugar, com 27 (vinte e
sete) ocorrências, correspondendo a 7, 56%. Em Raposa ocorreram 05 (cinco) casos de CVLI,
perfazendo 1, 40%. Do valor total de CVLI, 04 (quatro) casos não puderam ser identificados
quanto ao local. O gráfico da Figura 10 apresenta os totais por cidade para o 1o semestre de
2017.

Tabela 3 – Projeção da população para os municípios da Grande Ilha de São Luís

MUNICÍPIO POPULAÇÃO*
São Luís 1.082.935
São José de Ribamar 176.008
Paço do Lumiar 119.915
Raposa 30.304

Fonte: IBGE - *projeção para o ano de 2016

Com base no gráfico da Figura 10, constata-se que apesar de o município de São Luís
possuir o maior número de ocorrências de CVLI, ele ocupa o segundo lugar na taxa de homicídios
por 100.000 (cem mil) habitantes para o período analisado, apresentando taxa 25, 12. O líder do
ranking de município mais violento da Grande Ilha é São José de Ribamar, com taxa por 100 mil
habitantes de 27, 84, dados que se alinham com a análise efetuada pelo Atlas da Violência 2017,
onde classificou a cidade de São José de Ribamar como a 04a (quarta) cidade mais violenta do
Brasil no ano de 2015, com taxa de homicídios por 100 mil de 91, 2, para um total de 159 mortes
violentas (CERQUEIRA et al., 2017) 1. Em 3o lugar surge Paço do Lumiar, com 22, 52. Com
a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes, apresenta-se o município de Raposa, com
16, 50. Os dados de quantitativo populacional foram baseados na estimativa de população para o
ano de 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

1 Atlas da Violência 2017, página 18, referenciado na Figura 12
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Figura 10 – Total de CVLI por municípios da Grande Ilha de São Luís, para o 1o semestre de 2017 e Taxa de homicídios
por 100 mil habitantes

Fonte: IML
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4 CVLI - BAIRROS MAIS VIOLENTOS

Por meio da análise de dados e ratificando as análises realizadas anteriormente, observa-
se que a maior incidência de CVLI ocorre em áreas que se expandiram de forma desordenada
ao redor de bairros já existentes. Nesta análise serão considerados apenas os 10 bairros que
apresentaram quantidades maiores de CVLI, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 – Bairros com os maiores registros de CVLI para o 1o semestre de 2017

BAIRRO JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1o SEM %𝑇

Cidade Olímpica 4 3 4 4 2 4 21 5, 88%

Coroadinho 4 1 4 2 0 5 16 4, 48%

Fátima 3 2 3 1 3 1 13 3, 64%

Liberdade 3 2 2 1 3 2 13 3, 64%

Anjo da Guarda 1 1 1 3 2 0 8 2, 24%

Centro-SLZ 2 2 2 1 0 1 8 2, 24%

São Raimundo 1 3 1 1 1 0 7 1, 96%

Vila Vitória 2 3 1 0 0 0 6 1, 68%

Cidade Operária 0 1 1 1 1 1 5 1, 40%

Estiva 0 1 1 1 1 1 5 1, 40%

Fonte: IML

Pela análise da Tabela 4 verifica-se que, para o 1o Semestre de 2017, os bairros da
Cidade Olímpica, Coroadinho, Fátima e Liberdade ocupam as 03 primeiras posições em registros
de CVLI, com os dois últimos empatados em valores, apresentando, respectivamente, 5, 88%,
4, 48%, 3, 64% e 3, 64% do valor total de CVLI (357) para o período. Somando-se as ocorrências
dos bairros do Anjo da Guarda, Centro de São Luís e São Raimundo, o percentual supera os 20%

de registros de CVLI para a região metropolitana da Grande Ilha, perfazendo 22, 19%, ou seja,
superior a 1/5 (um quinto avos) dos crimes violentos letais intencionais.

A Figura 11 apresenta o gráfico e o mapeamento da Grande Ilha de São Luís com os 10
(dez) bairros mais violentos.
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Figura 11 – CVLI - Bairros mais violentos para o 1o semestre de 2017

Fonte: IML



18

5 CVLI - INSTRUMENTO UTILIZADO

Segundo os dados divulgados pelo Atlas da Violência 2017, do IPEA1 e FBSP 2, em
2015, 41.187 homicídios ocorreram por uso de armas de fogo, valor que corresponde a 71, 9%

do total de casos.
Com base em vários artigos da literatura internacional3, há um consenso que a prolife-

ração das armas de fogo provocam um aumento da taxa de homicídios na sociedade, além de
aumentar os riscos de suicídios, acidentes fatais com crianças e adolescentes e feminicídios.

CERQUEIRA (2014)4 apud (CERQUEIRA et al., 2017)5 mostra evidências que a cada
1% no aumento na circulação de armas de fogo provoca um aumento de 2% na taxa de homicídios
nas cidades. As causas dessa elevação ocorrem por praticamente 03 (três) fatores. Em primeiro
lugar, uma maior oferta de armas faz cair o preço delas no mercado ilegal, facilitando o acesso
ao criminoso desorganizado (muitas vezes aquele criminoso que ao praticar um roubo, acaba por
cometer o latrocínio). Em segundo lugar, o aumento da probabilidade da pessoa armada sofrer
homicídio, ao ser abordado por criminosos. Por último, a maioria dos crimes letais ocorre em
um ambiente de conflito, onde o contendor de posse de arma de fogo termina perdendo a cabeça
e matando a vítima.

A publicação do Atlas da Violência 2017 pode ser acessada no ambiente do CAOp-Crim,
conforme qrcode disponibilizado na imagem da Figura 12.

Figura 12 – Atlas da Vioência 2017 e link de acesso à publicação no ambiente do CAOp-Crim/MPMA

1 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
2 Fórum Brasileiro de Segurança Pública
3 Manifesto dos pesquisadores contra a revogação do estatuto do desarmamento
4 CERQUEIRA, D. R. C. (2014). Causas e consequências do crime no Brasil. 1. ed. RIO DE JANEIRO - RJ

-BRAZIL:BNDES, 2014. v. 1. 196.
5 IPEA (2017) - Atlas da Violência 2017
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Com base nos dados obtidos para o primeiro semestre de 2017 e apresentados na Tabela
5 e nos gráficos das Figuras 13 e 14, observa-se que a maioria dos registros de CVLI decorrem
do uso de arma de fogo, com 78, 71% dos casos de CVLI. A ocorrência de CVLI por utilização
de arma branca ocupa a segunda posição, com o percentual de 16, 25%. Os CVLI oriundos de
espancamento representaram 4, 76%, enquanto a ocorrência de decapitação apresentou 01 (um)
registro, com percentual de 0, 28%.

Tabela 5 – CVLI por tipo de instrumento utilizado, por município e percentual do total de ocorrências (%𝑇 )

ARMA DE ARMA ESPAN- DECAPITAÇÃO TOTAL
FOGO BRANCA CAMENTO

MUNICÍPIO Valor %𝑇 Valor %𝑇 Valor %𝑇 Valor %𝑇

São Luís 219 61, 34% 38 10, 64% 15 4, 20% 0 0, 00% 272

São José de Ribamar 36 10, 08% 11 3, 35% 1 0, 28% 1 0, 28% 49

Paço do Lumiar 18 5, 42% 8 3, 08% 1 0, 28% 0 0, 00% 27

Raposa 4 1, 12% 1 0, 28% 0 0, 00% 0 0, 00% 5

N.D 4 1, 12% 0 0, 00% 0 0, 00% 0 0, 00% 4

TOTAL 281 78, 71% 58 16, 25% 17 4, 76% 1 0, 28% 357

Fonte: IML

Figura 13 – Ocorrências de CVLI por tipo de instrumento utilizado

Fonte: IML
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Figura 14 – Porcentagem de CVLI por tipo de instrumento utilizado

Fonte: IML

A Tabela 6 e a apresentação gráfica da Figura 15 mostram que os crimes de CVLI
originados por disparo de arma de fogo representam o maior percentual de mortes violentas para
todos os municípios da Grande Ilha, fato que mostra a relação negativa entre o uso da arma de
fogo para crimes violentos letais e o número de apreensões de armas.

Tabela 6 – Percentual de CVLI, por tipo de instrumento utilizado, com base nos totais de cada município (%𝑀 )

CVLI ARMA DE ARMA ESPAN- DECAPITAÇÃO
FOGO BRANCA CAMENTO

MUNICÍPIO Valor %𝑀 Valor %𝑀 Valor %𝑀 Valor %𝑀

São Luís 272 219 80, 51% 38 13, 97% 15 5, 52% 0 0, 00%

São José de Ribamar 49 36 73, 47% 11 22, 45% 1 2, 04% 1 2, 04%

Paço do Lumiar 27 18 66, 67% 8 29, 63% 1 3, 70% 0 0, 00%

Raposa 5 4 80, 00% 1 20, 00% 0 0, 00% 0 0, 00%

N.D 4 4 100, 00% 0 0, 00% 0 0, 00% 0 0, 00%

TOTAL - ILHA 357 281 78, 71% 58 16, 25% 17 4, 76% 1 0, 28%

Fonte: IML
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Figura 15 – Porcentagem de CVLI por tipo de instrumento utilizado

Fonte: IML

As Tabelas 7, 8, 9 e 10 explanam as quantidades de ocorrências de CVLI, por tipo de
instrumento utilizado, para todos os municípios da Grande Ilha de São Luís, separados pelos
meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2017.

Tabela 7 – Ocorrências de CVLI originados por de arma de fogo

MUNICÍPIO ARMA DE FOGO TOTAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

São Luís 49 41 39 29 27 34 219

São José de Ribamar 10 10 5 3 3 5 36

Paço do Lumiar 2 3 6 3 2 2 18

Raposa 1 1 0 1 0 1 4

N.D 1 0 0 0 3 0 0

TOTAL 63 55 50 36 35 42 281

Fonte: IML
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Tabela 8 – Ocorrências de CVLI originados por arma branca

MUNICÍPIO ARMA DE BRANCA TOTAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

São Luís 5 8 3 5 8 9 38

São José de Ribamar 5 1 1 1 1 2 11

Paço do Lumiar 2 2 1 2 1 0 8

Raposa 1 0 0 0 0 0 1

N.D 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13 11 5 8 10 11 58

Fonte: IML

Tabela 9 – Ocorrências de CVLI originados por espancamento

MUNICÍPIO ESPANCAMENTO TOTAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

São Luís 2 3 5 1 2 2 15

São José de Ribamar 0 1 0 0 0 0 1

Paço do Lumiar 0 0 0 1 0 0 1

Raposa 0 0 0 0 0 0 0

N.D 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 4 5 2 2 2 17

Fonte: IML

Tabela 10 – Ocorrências de CVLI originados por decapitação

MUNICÍPIO DECAPITAÇÃO TOTAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

São Luís 0 0 0 0 0 0 0

São José de Ribamar 0 0 1 0 0 0 1

Paço do Lumiar 0 0 0 0 0 0 0

Raposa 0 0 0 0 0 0 0

N.D 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 1 0 0 0 1

Fonte: IML
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5.1 CVLI por bairros e instrumento de crime utilizado

Realizando o recorte dos dados da Tabela 5, por bairros dos municípios da Grande Ilha,
obtêm-se os percentuais mostrados nas figuras a seguir.

Tomando por base os CVLI cometidos por arma de fogo, o bairro mais violento foi o
da Cidade Olímpica, com 19 (dezenove) ocorrências e um percentual de 6, 76%. No segundo
lugar, está o bairro do Coroadinho, com 13 (treze) ocorrências, correspondendo a 4, 63%. Em
terceiro lugar aparece o bairro da Liberdade, com 12 (doze) registros de CVLI, equivalente a
4, 27%. O bairro de Fátima possui 11 (onze) registros e percentual de 3, 91%. O bairro do São
Raimundo possui 05 (cinco) ocorrências e 1, 78%. Com 04 (quatro) ocorrências, cada, houve 09
(nove) bairros, representando 12, 81% das ocorrências de CVLI por arma de fogo. Com 03 (três)
ocorrência de CVLI, somaram-se 10 bairros, com percentual acumulado de 10, 68%. Com 02
(dois) ocorrências de CVLI, houve 34 (trinta e quatro) bairros, com percentual de 24, 20% e 87
(oitenta e sete) bairros tiveram 01 (um) CVLI, com percentual de 30, 96% A Figura 16 mostra a
visualização dos valores e percentuais.

Figura 16 – CVLI por instrumento "arma de fogo"e bairros

Fonte: IML
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Para as ocorrências oriundas de armas brancas, o total foram de 58 (cinquenta e
oito) registros de CVLI para o primeiro semestre de 2017. O bairro do Anjo da Guarda foi
o mais violento, com 04 (quatro) CVLI, perfazendo 6, 90%. O Centro de São Luís e o bairro
do Coroadinho tiveram 03 (três) ocorrências, cada, com percentual individual de 5, 17%. Os
bairros de Fátima, Trizidela da Maioba e Vila Luizão estão empatados no terceiro lugar, com 02
(duas) ocorrências de CVLI, cada, e percentual individual de 3, 45%. Quarenta e dois bairros
apresentaram 01 (um) CVLI originado por arma branca, representando um percentual acumulado
72, 41%. A Figura 17 apresenta as taxas e valores relatados.

Figura 17 – CVLI por instrumento "arma branca"e bairros

Fonte: IML

Os CVLI decorrentes de espancamento totalizaram 17 (dezessete), tendo os bairros
da Cidade Olímpica, São Raimundo, Vila Janaína e Vila Vitória como os mais violentos, com
02 (duas) ocorrências, perfazendo 11, 76% cada um. Os bairros do Bequimão, Centro de São
Luís, Cidade Operária, Conjunto Novo Horizonte, Estiva, Piçarreira, Res. José Reinaldo Tavares,
Sacavém e Vila Palmeira apresentaram 01 CVLI, cada, com percentual de 5, 88%, conforme
mostrado na Figura 18.
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Figura 18 – CVLI por instrumento "espancamento"e bairros

Fonte: IML

A ocorrência de decapitação registrada, como mostra a Figura 19, ocorreu no município
de São José de Ribamar, no bairro de São Braz dos Macacos.

Figura 19 – CVLI por instrumento "decapitação"e bairros

Fonte: IML
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6 CVLI - FAIXA ETÁRIA

Segundo dados do Atlas da Violência 2017, a partir de 1980 o Brasil está com cresci-
mento gradativo de assassinato de jovens, que estão sendo mortos cada vez mais cedo. No início
da década de 80, o maior índice de assassinatos violentos ocorria entre jovens de 25 anos. Na
atualidade, esse pico gira em torno dos 21 anos.

Tabela 11 – CVLI por faixa etária, por cidade e percentual do total de ocorrências (%𝑇 ) para o primeiro semestre de 2017

ABAIXO 12 A 17 18 A 29 30 A 59 A PARTIR TOTAL
DE 11 DE 60

CIDADE QNT %𝑇 QNT %𝑇 QNT %𝑇 QNT %𝑇 QNT %𝑇

São Luís 1 0, 28% 37 10, 36% 127 35, 58% 103 28, 85% 4 1, 12% 272

São J. Ribamar 0 0, 00% 5 1, 40% 18 5, 04% 25 7, 00% 1 0, 28% 49

Paço do Lumiar 0 0, 00% 1 0, 28% 11 3, 08% 15 4, 20% 0 0, 00% 27

Raposa 0 0, 00% 0 0, 00% 3 0, 84% 2 0, 56% 0 0, 00% 5

N.D 0 0, 00% 0 0, 00% 3 0, 84% 1 0, 28% 0 0, 00% 4

TOTAL 1 0, 28% 43 12, 04% 162 45, 38% 146 40, 89% 5 1, 40% 357

Fonte: IML

Figura 20 – CVLI - por faixa etária

Fonte: IML

A Tabela 11 apresenta os totais de mortes violentas por faixa etária. Para classificação
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utilizou-se as faixas de abaixo de 11 anos, entre 12 e 17 anos, de 18 a 29 anos, 30 a 59 anos e
acima de 60 anos. A representação gráfica é apresentada na Figura 20.

Ao analisar o recorte de dados, constata-se a análise apresentada pelo Atlas da Violência,
em que o maior quantitativo de homicídios violentos se dá para jovens. No período estudado,
os primeiros 06 meses de 2017, a preponderância foi para jovens de 18 a 29 anos, com um
total de 162 (cento e sessenta e dois) mortes violentas para os quatro municípios da Grande
Ilha, perfazendo 45, 38% dos 357 (trezentos e cinquenta e sete) CVLI registrados no semestre.
Somando-se as outras faixas etárias de abaixo de 11 e de 12 a 17 anos, eleva-se o total para 206
mortes, superando a metade dos ocorrências registradas e atingindo o percentual de 57, 70%.
Assim, estatisticamente, observa-se uma maior ocorrência de crimes violentos para a população
jovem. Para valores nominais, as idades que apresentaram maior quantitativo foram a de jovens
com 22 (vinte e dois) anos e de adultos de 30 (trinta) anos, mostrado na Figura 21, dado alinhado
com a tendência apresentada pelo Atlas da Violência 2017, citado no primeiro parágrafo deste
capítulo, em que a faixa etária de maior número de mortes violentas gira em torno dos 21 anos.
Os valores apresentados também se alinham com o observado pelo Mapa da Violência 20141,
onde afirma que os homicídios violentos são as principais causas de mortes entre jovens de 15 a
29 anos no Brasil.

Figura 21 – Quantitativo das faixas etárias que apresentaram maiores valores nominais

Fonte: IML

1 WAISELFISZ, Julio Jacobo, Os jovens do Brasil - Mapa da Violência 2014
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6.1 CVLI com faixas etárias e bairros dos municípios da Grande Ilha

6.1.1 Faixa etária de 0 a 29 anos

Conforme levantamento realizado, apresentaremos os bairros onde houve maiores
mortes de jovens de 0 a 29 anos, com no mínimo 04 (quatro) ocorrências de CVLI.

O bairro com maior número de ocorrências de crimes violentos para jovens, conside-
rando até 29 anos, foi o bairro da Cidade Olímpica, com 15 (quinze) registros para o primeiro
semestre de 2017, conforme mostrado na imagem da Figura 22. Em segundo lugar, está o bairro
do Coroadinho com 10 (dez) registros. O bairro de Fátima aparece em terceiro lugar, com 09
(nove) registros de CVLI. O bairro do São Raimundo apresentou 06 (seis) ocorrências de CVLI
e o bairro da Liberdade registrou 05 (cinco) casos. Os bairros do Centro de São Luís, Cidade
Operária, Monte Castelo e Vila Progresso apresentaram 04 (quatro) ocorrências cada.

Figura 22 – Bairros com maior quantidade de CVLI para jovens - faixa etária 0 a 29 anos

Fonte: IML

Ao se analisar os bairros com maior incidência de CVLI, para jovens (Figuras 22 e
23), depara-se com a mesma realidade observada na quantidade total de CVLI , Figura 11 do
capítulo 4, página 17, em que os bairros da Cidade Olímpica, Coroadinho e Fátima também se
apresentam com os maiores registros. A esses fatores se associam a carência de ações do poder
público com o histórico de violência desses bairros, onde o crime coopta jovens para execução
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de atividades criminosas, ou os jovens verificam no crime a oportunidade de ganho material
rápido e "elevação de status social" junto aos seus pares.

Figura 23 – Bairros mais violentos para CVLI na faixa etária de 0 a 29

Fonte: IML

Nos jovens, o crime encontra facilidade de persuasão, pois se trata de um indivíduo
sem o senso crítico desenvolvido, de fácil moldagem. ROLIM (2016)2 aponta a evasão escolar
como um dos maiores causadores da ida de jovens para a atividade criminosa. No seu estudo, o
autor faz uma pesquisa entre jovens pobres, do sexo masculino residentes em um mesmo bairro.
Desses, uma parte dos jovens virou trabalhador, enquanto a outra parte se tornou criminoso.
Ao entrevistar os jovens que aderiram a vida de crimes, constatou-se que a causa principal era
a evasão escolar, em que o motivo da fuga do ambiente escolar eram os mais diversos, como
relatos do tipo: "os professores diziam que eu não seria nada", "me chamavam de burro", ou
mesmo a vergonha por ter um tênis furado.

Confrontando os dados mapeados pelo MPMA com as informações dos indicadores de
São Luís3 observa-se que o bairro mais violento também é um dos mais afetados pelo reduzido
número de escolas municipais, baixo número de alunos matriculados e baixa renda per capita,
Região 7 dos mapas das imagens 24, 25 e 26.
2 ROLIM, M. A formação de jovens violentos - Estudos sobre a etiologia da violência extrema, 1a ed - Curi-

tiba:Appris, 2016
3 Caderno de Indicadores, São Luís, Itaqui-Bacanga 2017
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Figura 24 – Número de escolas da rede municipal

Fonte:Indicadores de São Luís 2017

Figura 25 – Número de alunos matriculados

Fonte:Indicadores de São Luís 2017

6.1.2 Faixa etária a partir de 30 anos

Para os CVLI em que as vítimas se situam na faixa etária superior a 30 anos, o bairro
mais violento foi a Liberdade, com 08 (oito) registros no período analisado. Em 2o lugar está
o bairro Anjo da Guarda, com 07 (sete) CVLI. Os bairros da Cidade Olímpica e Coroadinho
ocupam a 3a posição, com 06 (seis) ocorrências de CVLI, cada um. Centro de São Luís e o bairro
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Figura 26 – Renda per capita

Fonte:Indicadores de São Luís 2017

de Fátima apresentaram 04 (quatro) ocorrências de CVLI, conforme apresentado nas Figuras 27
e 28.

Figura 27 – Bairros com maior quantidade de CVLI para jovens - faixa etária a partir de 30 anos

Fonte: IML
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Figura 28 – Bairros mais violentos para CVLI na faixa etária a partir de 30 anos

Fonte: IML

6.2 CVLI com faixas etárias e tipo de instrumento utilizado

Com base nos dados apresentados na Tabela 12, a maior quantidade de CVLI ocorre
por meio de uso de arma de fogo, 281 (duzentos e oitenta e uma) ocorrências, sendo que 172
(cento e setenta e dois) registros ocorreram com jovens de 0 a 29 anos, representando 61, 21%

dos crimes violentos por uso de arma de fogo e 48, 18% dos crimes violentos totais.

Tabela 12 – Ocorrências de CVLI, por faixa etária, por municípios da Grande Ilha e tipo de instrumento utilizado no 1o

semestre de 2017

MUNICÍPIO ARMA DE ARMA ESPAN- DECAPITAÇÃO TOTAL
FOGO BRANCA CAMENTO

0 a 29 30 ou mais 0 a 29 30 ou mais 0 a 29 30 ou mais 0 a 29 30 ou mais

São Luís 144 75 12 26 9 6 0 0 272

São José de Ribamar 16 20 6 5 0 1 1 0 49

Paço do Lumiar 7 11 4 4 1 0 0 0 27

Raposa 2 2 1 0 0 0 0 0 5

N.D 3 1 0 0 0 0 0 0 4

TOTAL 172 109 23 35 10 7 1 0 357

Fonte: IML

Tais números e percentuais vêm confirmar o cenário de crescimento e predominância de assassi-
natos de jovens na Grande Ilha e que o uso de armas de fogo se confirma como o maior causador
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de mortes violentas. Para as vítimas com idade a partir dos 30 anos, o total de registros de CVLI
foi de 109 ocorrências, representando um percentual de 38, 79% do total de ocorrências de arma
de fogo e 30, 53% do total geral de CVLI para o 1o semestre de 2017.

Os CVLI praticados por arma branca ocupam a segunda posição, com 58 (cinquenta
e oito) ocorrências, representando 16, 25% do total registrado no semestre. Por faixa etária, a
maior quantidade de crimes violentos ocasionados por arma branca, ocorre para vítimas com
idade igual ou superior a 30 anos, com 35 (trinta e cinco) ocorrências, representando 60, 34%

das ocorrências por arma branca e 9, 80% das vítimas totais do 1o semestre. Para jovens de 0 a
29 anos foram registrados 23 (vinte e três) CVLI, com percentual de 39, 66% dos casos oriundos
por arma branca e 6, 44% dos crimes totais.

Os espancamentos se situam na 3a posição dos crimes violentos no primeiro semestre,
com 17 CVLI, sendo 10 (dez) ocorrências para jovens até 29 anos, perfazendo 58, 82% do total
de crimes violentos causados por espancamentos e 2, 80% do total de CVLI. Para vítimas com
idade a partir de 30 anos foram contabilizados 07 (sete) registros, com percentual de 41, 18%

dos registros de espancamentos e 1, 96% do total de crimes violentos.
Quanto aos CVLI ocasionados por decapitação, houve apenas uma ocorrência registrada

no município de São José de Ribamar, sendo que a vítima era um jovem na faixa etária de 0 a 29
anos.

Os gráficos da Figura 29 apresentam os percentuais por faixa etária e tipo de instrumento
utilizado.

Figura 29 – Gráfico com percentuais de faixa etárias de 0 a 29 anos e a partir de 30 anos e instrumentos atualizados.

Fonte: IML
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7 CVLI - GÊNERO

Em relação ao gênero, observa-se a predominância de CVLI para a população masculina,
198 (cento e noventa e oito) ocorrências, comparadas as 11 (onze) ocorrências de CVLI para a
população feminina. O quadro da Tabela 13 apresenta os valores recortados por municípios da
Grande Ilha, o percentual das ocorrências para o município (%𝑀 ) e o percentual das ocorrências
em comparação ao total (%𝑇 ).

Tabela 13 – Ocorrências de CVLI, apresentados por municípios da Grande Ilha, tipo de instrumento utilizado no 1o semestre
de 2017

MUNICÍPIO MASCULINO FEMININO TOTAL

QNT %𝑀 %𝑇 QNT %𝑀 %𝑇 QNT

São Luís 260 95, 59% 72, 83% 12 4, 41% 3, 36% 272

São José de Ribamar 47 95, 92% 13, 17% 2 4, 08% 0, 56% 49

Paço do Lumiar 26 96, 30% 7, 28% 1 3, 70% 0, 28% 27

Raposa 4 80, 00% 1, 12% 1 20, 00% 0, 28% 5

N.D 4 100, 00% 1, 12% 0 0, 00% 0, 00% 4

TOTAL 341 95, 52% 16 4, 48% 357

Fonte: IML

Analisando-se separadamente cada município, mantém-se o maior percentual de CVLI
para vítimas masculinas. O município de São Luís apresentou o menor percentual entre os
que integram a Grande Ilha, 95, 59% de predominância masculina, das 272 (duzentos e setenta
e duas) ocorrências apresentadas para o município. Nessa análise foram desconsiderados os
CVLI cujo município não foi identificado. As ocorrências de CVLI para pessoas do sexo
feminino representaram 4, 41%, correspondendo aos 12 (doze) registros observados, colocando o
município de São Luís em 2o lugar, atrás apenas do percentual do município da Raposa (20, 00%

para CVLI do sexo feminino).
O município de São José de Ribamar se apresenta no 2o lugar, levando-se em conta

a quantidade total de ocorrências, 49 (quarenta e nove) registros. Em relação ao gênero, o
percentual de CVLI para as pessoas do sexo masculino é de 95, 92% e de 4, 08% para as pessoas
de sexo feminino. No município de Paço do Lumiar, o maior percentual de CVLI também se
registrou para vítimas do sexo masculino, 96, 30% e o menor percentual foi para vítimas do
sexo feminino, 3, 70%. O município da Raposa apresentou percentuais de 80, 00% e 20, 00%,
respectivamente para vítimas do sexo masculino e feminino. Frizamos que o maior percentual de
vítimas do sexo feminino para o município da Raposa se dá em função de um menor número de
ocorrências, 05 (cinco) ao todo, fato que dificulta levantamentos estatísticos mais consistentes.
A Figura 30 apresenta o quantitativo em forma de colunas para os 06 primeiros meses de 2017.
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Figura 30 – Total de CVLI recortados por gênero para o 1o Semestre de 2017

Fonte: IML

7.1 CVLI por Gênero distribuídos no 1o semestre de 2017

Esta seção apresenta os quantitativos de CVLI distribuídos por municípios, gênero e
meses do semestre, conforme apresentado na Tabela 14 e Figura 31.

Tabela 14 – Ocorrências de CVLI, apresentados por municípios da Grande Ilha, meses do 1o semestre de 2017 e tipo de
instrumento utilizado

MUNICÍPIO MASCULINO FEMININO TOTAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JAN FEV MAR ABR MAI JUN QNT

São Luís 55 47 46 35 36 41 1 5 1 0 1 4 272

São José de Ribamar 14 11 7 4 4 7 1 1 0 0 0 0 49

Paço do Lumiar 4 4 7 6 3 2 0 1 0 0 0 0 27

Raposa 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5

N.D 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4

TOTAL 76 62 60 46 46 51 2 8 1 0 1 4 357

Fonte: IML

Para a população masculina, o mês com maior quantidade de CVLI foi janeiro, com 76
(setenta e seis) ocorrências, seguidos de fevereiro e março, respectivamente com 62 (sessenta e
dois) e 60 (sessenta) registros. Para população feminina, o mês com maior incidência de CVLI
foi o mês de fevereiro, com 08 (oito) registros.

7.2 CVLI por gênero e tipo de instrumento utilizado

Realizando o recorte de dados de CVLI para o gênero e tipo de instrumento utilizado para o
crime em cada município da Grande Ilha, tem-se a Tabela 15.
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Figura 31 – Quantitativo de CVLI classificado por Gênero para o 1o semestre de 2017

Fonte: IML

Tabela 15 – Ocorrências de CVLI, por gênero, por municípios da Grande Ilha e tipo de instrumento utilizado no 1o semestre
de 2017

CIDADE ARMA DE ARMA ESPAN- DECAPI- TOTAL
FOGO BRANCA CAMENTO TAÇÃO

masculino feminino masculino feminino masculino feminino masculino feminino

São Luís 210 9 35 3 15 0 0 0 272

São José de Ribamar 35 1 11 0 0 1 1 0 49

Paço do Lumiar 18 0 7 1 1 0 0 0 27

Raposa 3 1 1 0 0 0 0 0 5

N.D 4 0 0 0 0 0 0 0 4

TOTAL 270 11 54 4 16 1 1 0 357

Fonte: IML

Para os crimes violentos praticados por arma de fogo, o maior quantitativo ocorreu
para população do sexo masculino, com 270 (duzentas e setenta) ocorrências, ou 96, 09% (em
relação ao quantitativo de 281 CVLI), para 11 (onze) do sexo feminino, ou 3, 91% para o 1o

semestre de 2017. Para CVLI praticados por armas brancas, o valor total foi 54 (cinquenta e
quatro) ocorrências para pessoas do sexo masculino e 4 (quatro) ocorrências para pessoas do sexo
feminino, correspondendo, respectivamente aos percentuais de 93, 10% e 6, 90%. Para CVLI
praticados por espancamento, os valores registrados foram 16 (dezessete) CVLI para pessoas
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do sexo masculino e 01 (uma) ocorrência para pessoas do sexo feminino, com percentuais
respectivos de 94, 12% e 5, 88%. Ainda sobre os CVLI oriundos de espancamento, observa-se
que 93, 75% das ocorrências para o sexo masculino foram no município de São Luís (15 CVLI
decorrentes de espancamento), enquanto que para o sexo feminino, a totalidade foi registrada no
município de São José de Ribamar. Em ralação ao CVLI oriundo de decapitação, o mesmo se
deu para uma pessoa do sexo masculino. Os percentuais acima descritos podem ser observados
nos gráficos da Figura 32.

Figura 32 – CVLI - percentuais para gênero e tipo de instrumento utilizado para o 1o semestre de 2017

Fonte: IML
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8 CRIMES VIOLENTOS NÃO LETAIS INTENCIONAIS (CVNLI)

Neste capítulo será abordado a categoria de Crimes Violentos Não Letais Intencionais
- CVNLI, metodologia de aferição de crimes violentos não letais sugerida pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Os crimes de CVNLI a serem comparados serão os crimes de roubo, lesão corporal e
estupro.

8.1 Comparativo dos 1os semestres de 2015, 2016 e 2017

Com base nos dados levantados do sistema SIGO, disponibilizados pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Maranhão, foi realizado o comparativo dos primeiros semestres
dos últimos 03 (três) anos, quando se constatou que no primeiro semestre de 2015 ocorreram
19.331 (dezenove mil trezentos e trinta e um) CVNLI. No mesmo período de 2016 foram
registradas 21.760 (vinte e um mil setecentos e sessenta) CVNLI. Em 2017 foram registrados
20.207 (vinte mil duzentos e sete) ocorrências de CVNLI, conforme mostrado na Tabela 16. O
detalhamento pelos anos de 2015 a 2017 e pelos meses de janeiro a junho são apresentados nas
Figuras 33, 34, 35 e 36.

Tabela 16 – Valores de CVNLI para o 1o semestre dos anos de 2015 a 2017

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL
2015 3.091 2.630 3.136 3.330 3.571 3.573 19.331

2016 3.974 3.371 3.906 3.741 3.439 3.329 21.760

2017 3.679 2.984 3.595 3.211 3.704 3.034 20.207

TOTAL 10.744 8.985 10.637 10.282 10.714 9.936 61.298

MÉDIA 3.581,33 2.995,00 3.545,67 3.427,33 .3571,33 3.312,00 20.432,67

∆% JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL
2015/2016 +28, 57% +28, 17% +24, 55% +12, 34% −3, 70% −6, 83% +12, 57%

2016/2017 −7, 42% −11, 48% −7, 96% −14, 17% +7, 71% −8, 86% −7, 17%

∆% JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL
2015/2017 +19, 02% +13, 46% +14, 64% −3, 57% +3, 72% −15, 09% +4, 53%

Fonte: SSP
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Figura 33 – Quantitativo de CVNLI ano a ano - representação em colunas

Fonte: SSP

Figura 34 – Quantitativo de CVNLI ano a ano - representação em colunas empilhadas

Fonte: SSP
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Figura 35 – Quantitativo de CVNLI mês a mês - representação em linhas

Fonte: SSP

Figura 36 – Quantitativo de CVNLI mês a mês - representação em colunas empilhadas

Fonte: SSP

Com base nos registros da Tabela 16, constata-se que, no mês de janeiro, para o período
de 2015/2016 ocorreu um acréscimo de +28, 57% para as ocorrências de CVNLI. Para esse
aumento se atribui a explosão de violência que ocorreu no final do ano de 2015. De 2016/2017 a
variação de crimes violentos não letais foi percentualmente negativa, com −7, 42%, para o mês
de janeiro. O gráfico de linhas da Figura 37 apresenta os percentuais relatados.

Semelhante à variação apresentada pelo mês de janeiro e com base no mesmo cenário
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Figura 37 – Registro de quantitativo de CVNLI e variação percentual para o mês de janeiro

Fonte: SSP

de violência, os meses de fevereiro, março e abril apresentaram uma varição crescente de casos
de CVNLI do período 2015/2016 e decrescente no período 2016/2017.

Figura 38 – Registro de quantitativo de CVNLI e variação percentual para o mês de fevereiro

Fonte: SSP

O mês de fevereiro apresentou, respectivamente, +28, 17% e −11, 48%. Os percentuais de
variação do mês de março foram, respectivamente, +24, 55%−7, 96%. O mês de abril apresenta
um menor acréscimo de 2015/2016, com +12, 34%, onde se pode justificar pelo intensificação
de ações de segurança pública. No período de 2016/2017 o decréscimo foi de −14, 17%. As
Figuras 38, 39 e 40 mostram os percentuais citados.

Com base no gráfico da Figura 35, página 41, verifica-se o aumento da criminalidade
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Figura 39 – Registro de quantitativo de CVNLI e variação percentual para o mês de março

Fonte: SSP

Figura 40 – Registro de quantitativo de CVNLI e variação percentual para o mês de abril

Fonte: SSP

não letal, no ano de 2015, a partir do mês de abril, quando o formato do gráfico começa a destoar
dos meses anteriores. No gráfico da Figura 41, para o mês de maio, os valores do ano de 2015
se apresentam superiores ao ano de 2016, diferentemente das tendências dos meses anteriores.
Tal panorama vem marcar a explosão de violência de meados de 2015 e o início da redução de
CVNLI no ano de 2016. Os percentuais registrados foram −3, 70% para o período de 2015/2016
e +7, 71% de 2016/2017.
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Figura 41 – Registro de quantitativo de CVNLI e variação percentual para o mês de maio

Fonte: SSP

O mês de junho apresenta duas reduções sucessivas, −6, 82% de 2015/2016 e
−8, 86% de 2016/2017. Valores oriundos do maior índice de violência de 2015 e redução
para 2016.

Figura 42 – Registro de quantitativo de CVNLI e variação percentual para o mês de junho

Fonte: SSP
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9 CVNLI - MUNICÍPIOS DA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS

Com base nos casos de CVNLI ocorridos na Grande Ilha de São Luís, a Tabela 17
apresenta os valores recortados por municípios e meses do 1o semestre de 2017.

Tabela 17 – CVNLI distribuídos por municípios da Grande Ilha de São Luís, para o 1o semestre de 2017

MUNICÍPIO JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1o SEM %𝑇

São Luís 2.904 2.406 2.862 2.618 2.909 2.478 16.177 80, 06%

São José de Ribamar 421 291 360 293 410 268 2.043 10, 11%

Paço do Lumiar 338 262 348 277 356 263 1.844 9, 12%

Raposa 16 25 25 23 29 25 143 0, 71%

Grande Ilha 3.679 2.984 3.595 3.211 3.704 3.034 20.207 100, 00%

Fonte: SSP

Figura 43 – Quantitativo de CVNLI por municípios da Grande Ilha no 1o semestre de 2017

Fonte: SSP

Nos municípios da Grande Ilha de São Luís foram registradas, nos primeiros 06 meses
do ano de 2017, 20.207 (vinte mil duzentos e sete) ocorrências de CVNLI, sendo 16.177
(dezesseis mil cento e setenta e sete) registros no município de São Luís, gerando um percentual
80, 06%, superior a 4/5 do total de ocorrências. Tais valores são decorrentes de o município
possuir um maior contingente populacional e maiores zonas de comércio. Em segundo lugar,
situa-se o município de São José de Ribamar, com 2.043 (dois mil e quarenta e três) CVNLI,
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Figura 44 – Percentual de CVNLI nos municípios da Grande Ilha 1o semestre de 2017

Fonte: SSP

representando 10, 11% do total. Para o município de Paço do Lumiar foram observadas 1.844
(um mil oitocentos e quarenta e quatro) ocorrências, correspondendo a 9, 12%. Em Raposa
ocorreram 143 (cento e quarenta e três) casos de CVNLI, perfazendo 0, 71%. O gráfico da
Figura 43 apresenta os valores totais por município e o da Figura 44 apresenta os percentuais por
município para o 1o Semestre de 2017.
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10 CVNLI - BAIRROS MAIS VIOLENTOS

Para o primeiro semestre de 2017, listamos os 15 bairros com maiores ocorrências de
CVNLI.

Tabela 18 – Bairros com os maiores registros de CVNLI para o 1o semestre de 2017

BAIRRO JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1o SEM %𝑇

01o - Centro-SLZ 193 140 246 204 184 227 1194 5, 91%

02o - Cidade Operária 113 109 156 151 148 125 802 3, 97%

03o - Maiobão 140 99 109 111 122 91 672 3, 33%

04o - Jardim São Cristovão 123 81 96 79 95 69 543 2, 69%

05o - Monte Castelo 55 48 67 68 43 50 331 1, 64%

06o - Turu 58 40 72 60 49 47 326 1, 61%

07o - João Paulo 57 43 49 67 64 37 317 1, 57%

08o - Cidade Olímpica 52 45 45 47 54 42 285 1, 41%

09o - Anil 39 46 47 38 61 36 267 1, 32%

10o - Bequimão 44 47 44 33 61 35 264 1, 31%

11o - Maracanã 48 30 62 50 43 24 257 1, 27%

12o - Cohama 30 24 53 46 43 50 246 1, 22%

13o - Calhau 48 40 34 38 41 37 238 1, 18%

14o - Angelim 22 39 69 45 33 27 235 1, 16%

15o - Vila Embratel 42 42 39 26 34 36 219 1, 08%

Fonte: SSP

A Tabela 18 apresenta os 15 bairros com as maiores ocorrências de CVNLI na Grande
Ilha de São Luís, para os primeiros 06 meses do ano de 2017.

Em primeiro lugar se apresenta o bairro do Centro de São Luís, com 1.194 (um mil
cento e noventa e quatro) CVNLI. A primeira colocação para o bairro do Centro de São Luís
decorre de uma maior ocorrências de roubos e furtos, em razão de a região possuir o maior
aglomerado de empresas de comércio e serviços da Grande Ilha. Em segundo lugar está o bairro
da Cidade Operária, posição alcançada, também, pelo elevado número de roubos, haja vista o
bairro ser o mais populoso da Grande Ilha e apresentar uma grande quantidade de empresas
de comércio e serviços. Em terceiro lugar está o bairro do Maiobão, do município de Paço do
Lumiar, outro bairro com grande número de habitantes e que apresentou elevada quantidade de
roubos. As Figuras 45 e 46 apresentam os gráficos e os mapeamentos dos dados da Tabela 18.
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Figura 45 – Bairros mais violentos por CVNLI da Grande Ilha de São Luís - 1o semestre de 2017

Fonte: SSP

Figura 46 – Mapeamento dos bairros mais violentos por CVNLI da Grande Ilha de São Luís - 1o semestre de 2017

Fonte: SSP
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11 CVNLI - TIPOS DE OCORRÊNCIAS

As ocorrências de CVNLI - Crimes Violentos Não Letais Intencionais, abrangem os
crimes de roubo, lesão corporal e estupro. A tabela 19 apresenta os dados de CVNLI com base
nos tipos de crimes para cada um dos municípios da Grande Ilha.

Tabela 19 – CVLI por tipo de crime, município e percentual do total de ocorrências (%𝑇 ) para o 1o semestre de 2017

ROUBO LESÃO ESTUPRO TOTAL
CORPORAL

MUNICÍPIO QNT %𝑇 QNT %𝑇 QNT %𝑇

São Luís 13.488 66, 75% 2.556 12, 65% 133 0, 66% 16.177

São José de Ribamar 1.644 8, 14% 368 1, 82% 31 0, 15% 2.043

Paço do Lumiar 1.519 7, 52% 306 1, 51% 19 0, 09% 1.844

Raposa 68 0, 34% 69 0, 34% 6 0, 03% 143

TOTAL 16.719 82, 74% 3.299 16, 33% 189 0, 93% 20.207

Fonte: SSP

A Figura 47 apresenta graficamente o total de ocorrências de CVNLI para o 1o semestre
de 2017.

Figura 47 – Quantificação de CVNLI por tipo de crime, na Grande Ilha de São Luís, no 1o semestre de 2017

Fonte: SSP
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Figura 48 – Percentual de CVNLI por tipo de crime, na Grande Ilha de São Luís, no 1o semestre de 2017

Fonte: SSP

Pelos percentuais apresentados na Figura 48 verifica-se que a maior parte dos CVNLI
se originam dos roubos, que representam o percentual de 82, 74%. A esse valor se associa o
maior número de registros formais nos órgãos competentes. Os números de lesões corporais
representaram 16, 33%. Quanto às ocorrências originadas do estupro, o percentual foi abaixo de
1, 00%, pois esse tipo de violência é o mais subnotificado, seja por vergonha ou por medo da
vítima.

Tabela 20 – Percentual de CVNLI por tipo de ocorrência com base nos totais de cada município (%𝑀 ), para o 1o semestre
de 2017

CVNLI ROUBO LESÃO ESTUPRO
CORPORAL

MUNICÍPIO QNT %𝑀 QNT %𝑀 QNT %𝑀

São Luís 16.177 13.488 83, 38% 2.556 15, 80% 133 0, 82%

São José de Ribamar 2.043 1.644 80, 47% 368 18, 01% 31 1, 52%

Paço do Lumiar 1.844 1.519 82, 38% 306 16, 59% 19 1, 03%

Raposa 143 68 47, 55% 69 48, 25% 6 4, 20%

TOTAL 20.207 16.719 82, 74% 3.299 16, 33% 189 0, 93%

Fonte: SSP
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Os percentuais da Tabela 20 que refletem a proporção de ocorrências com base no
total de CVNLI de cada município são apresentados graficamente na Figura 49. Percebe-se
que a porcentagem de CVNLI para roubo se apresenta em torno dos 82, 00%, enquanto para
as lesões corporais a taxa média é próxima dos 16, 80%. As ocorrências de estupro giram
em torno de 1, 15%. Nos cálculos médio efetuados os valores do município de Raposa não
foram considerados, em função da baixa quantidade de registros, o que provoca distorções dos
percentuais estatísticos.

Figura 49 – Porcentagem de CVNLI por ocorrência nos municípios da Grande Ilha de São Luís

Fonte: SSP
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12 CVNLI - FAIXA ETÁRIA

Nesta seção é apresentado o recorte dos casos de CVNLI por faixa etária. A Tabela 21
mostra os valores registrados para o 1o semestre de 2017.

Dos 20.207 (vinte mil duzentos e sete) CVNLI registrados, verifica-se que a maior parte
das ocorrências, 52, 42%, ocorrem para pessoas situadas na faixa etária de 30 a 59 anos. A esses
registros se associam o fato dessa faixa etária possuir um poder econômico maior, sendo mais
suscetíveis a roubos de objetos de valor, como celulares, joias, dentre outros.

Em segundo lugar, os CVNLI são mais frequentes em jovens de 18 a 29 anos, com
7.616 (sete mil seiscentos e dezesseis) registros, representando 37, 69% do total, decorrentes
principalmente de roubo de objetos com valor financeiro considerável como celulares. As
ocorrências para pessoas na faixa etária de 12 a 17 anos e acima de 60 anos, representam,
respectivamente, os percentuais de 4, 18% e 4, 78%. As ocorrências com jovens na faixa etária
abaixo de 11 anos representam 0, 70% e 48 (quarenta e oito) ocorrências de CVNLI não tiveram
suas idades registradas.

Tabela 21 – CVNLI por faixa etária, por município e percentual do total de ocorrências (%𝑇 ) para o 1o semestre de 2017

ABAIXO 12 A 17 18 A 29 30 A 59 ACIMA SEM
DE 11 DE 60 REGISTRO

MUNICÍPIO QNT %𝑇 QNT %𝑇 QNT %𝑇 QNT %𝑇 QNT %𝑇

SLZ 98 0, 48% 655 3, 24% 6.206 30, 71% 8.403 41, 58% 773 3, 83% 42

SJR 21 0, 10% 95 0, 47% 695 3, 44% 1.117 5, 53% 110 0, 54% 5

PDL 20 0, 10% 87 0, 43% 669 3, 31% 992 4, 91% 75 0, 37% 1

RPS 2 0, 01% 8 0, 04% 46 0, 23% 80 0, 40% 7 0, 03% 0

TOTAL 141 0, 70% 845 4, 18% 7.616 37, 69% 10.592 52, 42% 965 4, 78% 48

Fonte: SSP
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A representação gráfica dos totais por faixa etária estão apresentados na Figura 50.

Figura 50 – Representação gráfica dos totais de CVNLI por faixa etária

Fonte: SSP
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13 CVNLI - GÊNERO

Esta seção tratará sobre o gênero das vítimas de CVNLI para o período dos seis primeiros
meses de 2017, ocorridos nos municípios da Grande Ilha de São Luís.

A Tabela 22 apresenta o recorte das ocorrências de CVNLI para o gênero masculino
e feminino. Observa-se uma leve predominância de registros de CVNLI para pessoas do sexo
feminino, gerando um percentual de 50, 28%, ou 10.161 (dez mil cento e sessenta e um) casos.
Para as ocorrências que se deram para pessoas do sexo masculino, observou-se um percentual de
48, 95% ou 9.892 (nove mil oitocentos e noventa e dois) ocorrências. Do total de 20.207 (vinte
mil duzentos e sete) CVNLI registrados, 154 (cento e cinquenta e quatro) não tiveram seu gênero
especificado. A Figura 51 mostra graficamente os valores dos quantitativos apresentado.

Tabela 22 – Ocorrências de CVNLI recortados por gênero, percentual de ocorrências em cada município (%𝑀 ) e percentual
total (%𝑇 ) para Grande Ilha de São Luís, no o 1o semestre de 2017

MUNICÍPIO MASCULINO FEMININO NÃO TOTAL
DEFINIDO

QNT %𝑀 %𝑇 QNT %𝑀 %𝑇 QNT QNT

São Luís 7.920 48, 96% 39, 19% 8.123 50, 21% 40, 20% 134 16.177

São J. de Ribamar 1.053 51, 54% 5, 21% 982 48, 07% 4, 86% 8 2.043

Paço do Lumiar 853 46, 26% 4, 22% 981 53, 20% 4, 85% 10 1.844

Raposa 66 46, 15% 0, 33% 75 52, 45% 0, 37% 2 143

TOTAL 9.892 48, 95% 48, 95% 10.161 50, 28% 50, 28% 154 20.207

Fonte: SSP

Figura 51 – Quantitativo de CVNLI para recorte de gênero durante o 1o semestre de 2017

Fonte: SSP
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Analisando-se a Tabela 22, verifica-se uma predominância de CVNLI para pessoas do
sexo feminino e essa tendência se estende para os municípios de São Luís, Paço do Lumiar e
Raposa, com percentuais respectivos de 50, 21%, 53, 20% e 52, 45%. O município de São José
de Ribamar foi o único a apresentar maior registro de CVNLI para pessoas de sexo masculino,
com percentual de 51, 54%.

Figura 52 – Percentual de CVNLI por gênero e município

Fonte: SSP

13.1 CVNLI - Gênero por tipo de crime

Realizando o recorte de CVNLI por gênero, município e tipo de ocorrência de origem, para
os primeiros seis meses de 2017, obtem-se a Tabela 23.

Tabela 23 – Ocorrências de CVNLI, por faixa etária, por municípios da Grande Ilha e tipo de instrumento utilizado no 1o

semestre de 2017

MUNICÍPIO ROUBO LESÃO ESTUPRO TOTAL
CORPORAL

masculino feminino N.R. masculino feminino N.R. masculino feminino N.R.

São Luís 6.891 6.482 115 1.020 1.528 8 9 113 11 16.177

São J. de Ribamar 905 733 6 144 223 1 4 26 1 2.043

Paço do Lumiar 737 775 7 115 189 2 1 17 1 1.844

Raposa 42 25 1 24 44 1 0 6 0 143

TOTAL 8.575 8.015 129 1.303 1.984 12 14 162 13 20.207

Fonte: SSP
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Os percentuais da Figura 53 representam os totais da Tabela 23. Observa-se que para
ocorrências de CVNLI roubo, o maior percentual é registrado para pessoas do sexo masculino,
com 51, 29%. O percentual feminino para ocorrências de roubo foi de 47, 94%, e 0, 77% não
tiveram registro de gênero.

Para as ocorrências de lesão corporal o percentual de gênero feminino foi superior,
registrando 60, 14%. As lesões corporais para o gênero masculino registraram 39, 50% e 0, 36%

não tiveram gênero definido.
Nos casos de estupro a maioria acontece com pessoas do sexo feminino, 85, 71%.

Para pessoas do sexo masculino o percentual é de 7, 41%, pois se enquadram os estupros de
vulneráveis. Para o crime de estupro também se dá o maior percentual de indefinição de gênero,
com 6, 88%.

Figura 53 – CVNLI - percentuais de gênero por tipo de ocorrência

Fonte: SSP
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14 CVNLI - HORÁRIOS

Nesta seção será realizado o recorte de CVNLI para os horários das ocorrências. Os
horários serão agrupados em intervalos de 06 horas, indo da meia-noite às 05:59:59h da manhã,
das 06:00:00h às 11:59:59h da manhã, do meio-dia às 17:59:59h da tarde e das 18:00:00h às
23:59:59h da noite.

Tabela 24 – Ocorrências de CVNLI, por faixa etária, por municípios da Grande Ilha e tipo de instrumento utilizado no 1o

semestre de 2017

MUNICÍPIO ROUBO LESÃO ESTUPRO TOTAL
CORPORAL

SLZ SJR PCL RPS SLZ SJR PCL RPS SLZ SJR PCL RPS

0:00h às 05:59h 1.129 191 130 2 370 62 42 8 11 2 6 0 1.953

6:00h às 11:59h 3.587 468 360 18 510 76 63 19 42 13 5 1 5.162

12:00h às 17:59h 3.920 453 417 19 620 98 72 18 39 10 3 2 5.671

18:00h às 23:59h 4.852 532 612 29 1.056 132 129 24 41 6 5 3 7.421

TOTAL 13.488 1.644 1.519 68 2.556 368 306 69 133 31 19 6 20.207

Fonte: SSP

A Tabela 24 apresenta os valores por faixa de horários, tipo de ocorrência que originou
o crime e os municípios da Grande Ilha de São Luís.

Figura 54 – CVNLI - Quantitativo por faixa de horário e tipo de crime.

Fonte: SSP
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O gráfico da Figura 54 mostra o quantitativo por tipo de crime e por faixa de horário. A
Figura 55 apresenta o percentual total de CVNLI por faixa de horário.

Figura 55 – CVNLI - Percentual total de crimes por faixa de horário.

Fonte: SSP
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14.1 CVNLI - Bairros mais violentos por faixa de horário

Nesta seção foi realizado o recorte dos registros de CVNLI por faixa de horário e bairros.

14.1.1 0:00:00h às 05:59:59h

Do período que vai de 0:00:00h às 05:59:59h, os maiores registros de CVNLI foram
verificados nos bairros listados no gráfico da Figura 56.

Figura 56 – CVNLI - por bairros e faixa de horário das 0:00:00h às 05:59:59h.

Fonte: SSP
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14.1.2 6:00:00h às 11:59:59h

Para a faixa de horário que vai de 6:00:00h às 11:59:59h, os bairros mais violentos, em
CVNLI, estão apresentados no gráfico da Figura 57.

Figura 57 – CVNLI - por bairros e faixa de horário das 6:00:00h às 11:59:59h.

Fonte: SSP
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14.1.3 12:00:00h às 17:59:59h

Para a faixa de horário que vai de 12:00:00h às 17:59:59h, os maiores registros de
CVNLI foram os dos bairros mostrados na Figura 58.

Figura 58 – CVNLI - por bairros e faixa de horário das 12:00:00h às 17:59:59h.

Fonte: SSP
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14.1.4 18:00:00h às 23:59:59h

Da faixa de horário que vai de 18:00:00h às 23:59:59h, os bairros com maiores registros
de CVNLI são apresentados na Figura 59.

Figura 59 – CVNLI - por bairros e faixa de horário das 18:00:00h às 23:59:59h.

Fonte: SSP
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15 CVNLI - ASSALTOS A COLETIVOS

Nesta seção serão apresentados os dados de assaltos a coletivos no primeiro semestre de
2017, conforme dados coletados do Sindicato das Empresas de Transporte - SET e Sindicato dos
Trabalhadores Rodoviários do Maranhão - STTREMA, para a Grande Ilha de São Luís.

No gráfico da Figura 60, estão os números fornecidos pelo SET, STTREMA e CAOp-
Crim/MPMA. Os números do CAOp-Crim/MPMA foram obtidos pelo cruzamento dos dados do
SET e STTREMA.

Figura 60 – Comparativo do número de assaltos na Grande Ilha de São Luís para o 1o semestre de 2017

Fonte: SET/STTREMA

Figura 61 – Quantitativo de assaltos - mês a mês

Fonte: SET/STTREMA
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A Figura 61 apresenta o quantitativo de assaltos a coletivos nos primeiros 06 (seis)
meses do ano de 2017, obtidos pelo cruzamento dos dados do SET e STTREMA. Verifica-se que
para o primeiro semestre ocorreram 377 (trezentos e setenta e sete) assaltos a coletivos, sendo o
mês de março o mais violento.

A Tabela 25 apresenta o quantitativo de assaltos recortados por empresas de ônibus e o
gráfico é mostrado na Figura 62.

Tabela 25 – CVNLI por empresas de ônibus para o 1o semestre de 2017

EMPRESA JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL %𝑇

01o - PRIMOR 22 26 30 18 11 12 119 31, 560%

02o - TAGUATUR 13 7 19 15 10 12 76 20, 160%

03o - 1001 21 12 16 10 7 4 70 18, 570%

04o - SOLEMAR 8 10 8 1 5 3 35 9, 280%

05o - TCM 5 8 1 7 3 0 24 6, 370%

06o - MARANHENSE 0 0 6 2 5 5 18 4, 770%

07o - PLANETA 3 0 5 1 0 0 9 2, 390%

08o - RATRANS 3 3 0 0 0 0 6 1, 590%

9o - REI DE FRANÇA 0 0 4 0 1 0 5 1, 330%

10o - SÃO BENEDITO 0 3 0 1 0 0 4 1, 060%

11o - PERICUMÃ 0 0 0 0 0 4 4 1, 060%

12o - MATOS 2 0 0 1 0 0 3 0, 800%

13o - CONSÓRCIO VSL 0 0 0 0 1 0 1 0, 265%

14o - REQUINTE 0 0 0 0 1 0 1 0, 265%

15o - VIAÇÃO ABREU 0 0 1 0 0 0 1 0, 265%

16o - VIAÇÃO AROEIRAS 0 0 1 0 0 0 1 0, 265%

TOTAL 77 69 91 56 44 40 377 100, 00%

Fonte: SET/STTREMA
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Figura 62 – Quantitativo de assaltos por empresas de ônibus

Fonte: SET/STTREMA
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15.1 Quantitativo de Assaltos por Bairros

O gráfico da Figura 63 apresenta os bairros e locais com até 10 (dez) registros de assaltos
a coletivos, no período analisado. Informamos que os locais são onde os ônibus se encontravam
no momento do assalto.

Figura 63 – Bairros e locais onde ocorreram mais assaltos

Fonte: SET/STTREMA
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15.2 Quantitativo de assaltos por linhas de ônibus

O gráfico da Figura 64 apresenta os valores absolutos dos 16 maiores quantitativos de
assaltos ocorridos em coletivos, para os primeiros 06 meses de 2017.

Figura 64 – Totais de assaltos por linhas de ônibus para o 1o semestre de 2017

Fonte: SET/STTREMA
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15.3 Relação de assaltos a coletivos por quantidade de ônibus que trafegam em linhas
ônibus

O gráfico da Figura 65 apresenta a relação de assaltos ocorridos por quantitativo de
ônibus que circulam nas linhas. Os números com o total de veículos em cada linha foram
fornecidos pelo Sindicato das Empresas de Transporte - SET.

Observa-se que embora a linha Vicente Fialho tenha o maior valor absoluto para assaltos
de coletivos, com 19 (dezenove) ocorrências, como apresentado na Figura 64, ela se encontra em
7o lugar na classificação apresentada na Figura 65, com média 1, 9 assaltos por ônibus. Tal fato
ocorre em função da linha Vicente Fialho possuir 10 veículos para servir a rota, enquanto a linha
da Estiva, que registrou 11 assaltos, possui apenas 02 (dois) veículos, pulando para a primeira
posição com média de assaltos por ônibus de 5.5.

Figura 65 – Média de assaltos por quantidade de coletivos que trafegam na linha

Fonte: SET/STTREMA
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15.4 Taxa de assaltos a coletivos para cada 1 milhão de passageiros transportados pela
linha de ônibus

Tendo como base o quantitativo de passageiros transportados em cada linha de ônibus,
no mês de agosto de 2017, propôs-se relativar o total de assaltos para cada grupo de 01 (um)
milhão de passageiros transportados por linha, para os registros de assaltos ocorridos no primeiro
semestre de 2017. O gráfico da Figura 66 apresenta as taxas obtidas.

Nessa metodologia foram consideradas apenas as linhas que tiveram transporte mensal
superior a 1.000 (um mil) passageiros.

Observa-se que, semelhantemente à taxa média da Figura 65, as linhas da Estiva e
Maracanã ainda se mativeram, respectivamente, em 1o e 2o lugar, enquanto a linha de Vicente
Fialho passou para a 16a posição.

Figura 66 – Taxa de assaltos por 1 milhão de passageiros transportados por linha de ônibus

Fonte: SET/STTREMA
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15.5 Taxa de assaltos a coletivos por faixa de horário

Realizando o recorte para a faixa de horário dos assaltos a coletivos, obtém-se o gráfico
da Figura 67, onde se verifica o período de 18:00 às 23:59 é o que mais apresenta ocorrências de
assaltos.

Figura 67 – Assaltos a coletivos por faixa de horário

Fonte: SET/STTREMA

Figura 68 – Percentual de assaltos a coletivos por faixa de horário

Fonte: SET/STTREMA
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16 CONCLUSÃO

A partir dos dados da criminalidade coletados, referentes ao primeiro semestre de 2017,
na Grande Ilha de São Luís, que abrange os municípios de Raposa, Paço do Lumiar, São José de
Ribamar e a Capital, verifica-se que, para casos de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI),
houve a redução de 17,17%, no período de 2016 a 2017, sendo que a maior incidência de mortes
violentas intencionais se originaram do uso de arma de fogo, tendo como vítimas pessoas do
sexo masculino, principalmente entre jovens na faixa etária entre 18 e 22 anos.

Quanto ao instrumento utilizado para a aniquilação da vida humana, esses dados nos
induzem à conclusão de uma grave falta de controle de circulação de armas de fogo, assim como
a ausência de controle da destinação das armas apreendidas pelo Sistema de Justiça Criminal, a
despeito da edição do Estatuto do Desarmamento, Lei no 10.826/2003, que dispõe sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição, assim como a Resolução no 134/2011, do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o depósito judicial de armas de fogo e munições
e a sua destinação.

Quanto à principal faixa etária vitimada pela violência, 18 a 22 anos de idade, a análise,
mesmo que superficial, evidencia que as estruturas econômicas e políticas exercem um impacto
sobre todos os fenômenos sociais, inclusive sobre a taxa de criminalidade. Muitos efeitos
sociais e psicológicos estão associados à ausência do Estado na promoção de políticas públicas
que impeçam a exposição das classes sociais mais vulneráveis à gramática do crime. Uma
criança que tenha sido exposta a longos períodos de privação econômica, possui chances muito
maiores de desenvolver ansiedade, agressividade, desobediência ou de sentir simplesmente
infeliz, tornando-a mais vulnerável à cooptação para a atividade criminosa.

Perspectivas e oportunidades - duas palavras-chaves para que os jovens saibam que
existem opções de estudo, trabalho e lazer e que estão ao seu alcance se decidem aceitá-las. É
importante que recuperem sua confiança no Estado, bem como seu sentido e pertinência dentro
da sociedade.

Os bairros mais violentos da Grande Ilha de São Luís, padecem de políticas públicas
preventivas, as quais podemos dividir nas seguintes categorias: 1) prevenção no desenvolvimento
individual - intervenções destinadas a prevenir o desenvolvimento de potencialidades criminais no
indivíduo; 2)prevenção comunitária- Estratégia que envolve medidas e intervenções destinadas a
mudar as condições socais e institucionais (famílias, grupos de influência , normas sociais, clubes
e organizações etc.); 3) prevenção situacional – medidas destinadas à prevenção da criminalidade
através da redução de oportunidades e do aumento de riscos e dificuldades para a infração
penal; 4) prevenção do sistema de Justiça Criminal- refere-se a missão de desencorajamento
, incapacitação e reabilitação que ofereçam justificativa ao trabalho das agências da justiça
criminal em todo mundo.

No que tange aos Crimes Violentos Não Letais Intencionais-CVNLI, que englobam os
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crimes como roubo, lesão corporal e estupro, pela primeira vez o CAOp-Crim divulga dados de
ocorrências de ilícitos dessa natureza. Verifica-se que os maiores quantitativos de ocorrências
se originam do município de São Luís, principalmente de regiões com grande concentração de
comércios, desordem urbana e maior trânsito de pessoas, como o Centro de São Luís e o bairro
da Cidade Operária, maior aglomerado populacional da Grande Ilha, além do bairro do Maiobão,
no município de Paço do Lumiar.

De 2015 a 2016 houve um acréscimo de 12,57% da violência não letal, enquanto no
período de 2016 a 2017 registrou-se uma redução de 7,17%. O principal tipo de crime é o roubo,
com mais de 80% dos 20.207 (vinte mil duzentos e sete) registros totais, vitimando principal-
mente pessoas do sexo feminino, com idade a partir de 30 anos. Levando em consideração o
horário dos crimes, o maior percentual é registrado no período noturno, que vai do anoitecer até
meia-noite, seguido do período da tarde.

Em relação aos assaltos a coletivos, verificou-se que os ônibus da linha Vicente Fialho
(19 registros), BR-135 (17 registros) e Distrito Industrial/Ipase (16 registros) são os que sofrem
mais assaltos, em valores absolutos.

O bairro de maior ocorrência de assaltos a ônibus é o Centro de São Luís, principal
região de convergência e dispersão de coletivos. Os Terminais de Integração estão na lista dos 10
(dez) locais rotineiros de assaltos. Em relação ao período do dia em que mais ocorrem assaltos, a
faixa de horário do anoitecer até a meia-noite é a mais perigosa.

Considerando outros parâmetros de medições, a fim de relativizar as estatísticas de
assaltos, considerou-se a taxa média de assaltos por quantitativo de veículos que servem a
linha, quando observamos que a linha Estiva e Maracanã apresentaram as maiores médias,
respectivamente 5,5 e 5,0. Outra medição considerada foi a taxa de assaltos para grupo de 1
milhão de passageiros transportados por linha de ônibus, em que novamente, a linha Estiva e
Maracanã apresentaram os valores mais elevados, com respectivamente 97,29 e 86,20. Isso
demonstra uma migração da ocorrência de assalto a coletivos para área rural, em relação ao anos
anteriores, onde se observava uma maior concentração nos corredores Monte Castelo – Centro,
Ipase-Maranhão Novo e Olho D’agua. A realização constante de blitz e operações da Polícia
Militar nesses corredores viários podem explicar esse deslocamento para áreas onde a vigilância
e a repressão não são tão acentuadas.

Sob a ótica da Teoria da Desorganização Social (Social Disorganization Theory) destaca-
se o papel de características “ambientais” de determinadas regiões e bairros produzidas ao longo
do próprio desenvolvimento urbano, tais como a miséria, a falta de políticas e serviços públicos,
ausência de controles sociais informais, enfraquecimento das instituições sociais de controle
como a família, a escola e a religião.

Outro dado interessante a ser observado, constatado através do confronto dos dados
coletados nas inspeções técnicas realizadas pelas Promotorias de Justiça do Controle Externo da
Atividade Policial da Capital, é que há uma correspondência entre os bairros mais violentos com
as delegacias de Polícia com pior estrutura física e de pessoal, nas quais o déficit no contingente
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de Delegados de Polícia, escrivães e investigadores, é alarmante, a exemplo dos Dps do Maracanã,
Centro, Liberdade, Bom Jesus, São Raimundo e Cidade Olímpica. Nesses distritos, inquéritos
policiais iniciam-se, majoritariamente, através da autos de prisão em flagrante-APF (média de
70%), o que revela uma incapacidade de realizar investigações fora dos limites da unidade policial.
A deficiência de pessoal vem gerando um imenso passivo de procedimentos investigatórios,
constituindo-se um dos fatores importantes de fomento da impunidade e, consequentemente, da
criminalidade, pois a grande maioria das pessoas dispostas a praticar um ato ilegal tem como
principal motivação a sensação de que jamais será responsabilizada.

Experiências vivenciadas nas cidades de Medellín e Bogotá, na Colômbia, no final
da década de 90 do século XX e início deste século, deveriam ser referencial para as cidades
brasileiras para enfrentamento da violência e da criminalidade. Essas cidades conseguiram
superar índices de criminalidade insuportáveis e tornaram-se cidades seguras e destino turístico
mais visitados na América Latina, sendo a primeira considerada a cidade mais violenta do
mundo, na década de 80 (taxa de homicídios - 381/100 mil-1981), quando eram associadas ao
tráfico, mortes violentas, desordem urbana, conflito armado, governos corruptos e ineficiência da
máquina pública.

O sociólogo Hugo Acero Velásquez, ex-Secretário de Segurança de Bogotá (1995-
2003) aponta o caminho a ser percorrido: “É preciso contar com uma política pública que
preveja, dissuada e exerça o uso legítimo da força para fazer frente a atos que sejam criminosos
e violentos. Uma política que, no âmbito preventivo, desenvolva programas e projetos que
fortaleçam a cultura cidadã, o controle dos riscos (desarmamento, atenção ao consumo de álcool
e outras drogas, prevenção assistência a emergências) e atenção a grupos vulneráveis (jovens,
prostitutas, indigentes, migrantes) e que promova programas para aproximar a Justiça do cidadão,
favorecendo a resolução de conflitos familiares, interpessoais e comunitários. Uma política
pública que fortaleça os organismos de Segurança e Justiça para que, de maneira profissional,
realizem trabalho de coleta de informações, investigação criminal, perseguição e captura de
criminosos, julgamento e condenação”.

Como apontado na Introdução deste Relatório, os dados apresentados tiveram como
fonte de informação primária os registros no IML e relatórios da Secretaria de Segurança Pública,
além dos relatórios da inspeções técnicas das Promotorias do Controle Externo da Atividade
Policial da Capital.

Não há, até o momento, interoperabilidade entre os diversos bancos de dados de
instituições que integram o Sistema de Segurança Pública e de Justiça Criminal, a exemplo do
Ministério Público, Secretaria de Segurança, Tribunal de Justiça e Secretaria de Administração
Penitenciária, o que pode resultar na inconsistência de resultados das pesquisas.

Uma denúncia importante acerca desse obstáculo para uma boa pesquisa, que permita
a proposição de boas políticas públicas para enfrentamento da criminalidade, está estampada
no 11o Anuário de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no
último dia 30 de outubro do corrente ano. Os pesquisadores relatam a existência de “um apagão
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estatístico” na área de Segurança e Justiça com ausência de um sistema nacional que consolide e
padronize as informações de segurança pública. “Se o dado não existe, como estamos fazendo
política pública? Porque política pública depende de informação”.

Os gestores de segurança pública, por mais que desejem, não podem elaborar uma
política de segurança sem um diagnóstico sério, porque os dados disponíveis mais confundem
do que ajudam.

O lema do CAOp-Crim é preciso nesse sentido: “Aquilo que não se mede, não se
controla” (William Ewards Deming).

Por derradeiro , ressalte-se que este é um Relatório Quantitativo, quando não há uma
análise aprofundada do fenômeno da criminalidade, nos aspectos políticos e socioeconômicos. O
Diagnóstico da Criminalidade está sendo elaborado em conjunto com o Instituto Maranhense de
Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC e será divulgado no final do ano de 2017.
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