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1.INTRODUÇÃO 
 

 

Este projeto objetiva realizar análise comparativa entre o Sistema de 

Integração Nacional das Informações de Justiça e Segurança Pública – INFOSEG, 

com as expectativas de seus usuários, os regramentos existentes e as 

experiências internacionais exitosas sobre coleta e integração de informações. 

Portanto, corresponde a uma proposta na linha de pesquisa número 10 “Estudos 

comparados que visam identificar, desenvolver e analisar instrumentos de coleta 

nacional de informações relativas aos eventos criminais, às organizações do 

sistema de justiça criminal e segurança pública, instituições de controle externo 

das polícias” subscrita na área de “Gestão do Conhecimento e de Informações 

Criminais”. Enquadra-se ainda como um projeto específico, pois atende ao 

requisito de projeto “que tem por foco as temáticas específicas abordadas no 

Plano Nacional de Segurança Pública, e cujos resultados possam aprofundar o 

conhecimento sobre aspectos relevantes das dinâmicas e fenômenos sociais 

ligados à segurança pública e justiça criminal, e produzir subsídios para o 

aperfeiçoamento de normas, ferramentas, procedimentos e experiências em curso 

nos Estados e Municípios”. 

Este relatório está dividido em quatro partes. Na introdução, são descritos 

os procedimentos metodológicos assumidos na elaboração da pesquisa e os 

objetivos perseguidos na sua elaboração. É contextualizada, também, a 

importância do INFOSEG como instrumento estratégico para a construção de um 

sistema nacional de estatísticas em Segurança Pública e Justiça Criminal e 

localizada a importância dos sistemas de informação criminal na implantação de 

políticas públicas eficientes de prevenção à violência e criminalidade. 

No segundo capítulo, são analisadas as experiências de consolidação de 

sistemas nacionais de informações criminais na Inglaterra, na França, em 

Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Canadá, de modo a apresentar 

ma visão comparativa mais abrangente de diferentes contextos em que o 
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monitoramento das taxas de violência e criminalidade constituíram-se como 

ferramenta fundamental para a gestão da segurança pública. 

Na terceira parte do relatório, são descritos dois processos exitosos de 

implantação de sistemas brasileiros de informação: o Sistema Único de Saúde e o 

Sistema Nacional de Segurança Pública. 

Na parte final do relatório, e feita uma análise prelimiar da situação do 

INFOSEG no quadro internacional dos sistemas existentes. Uma análise mais 

detalhada será realizada quando forem disponibilizadas as informações 

necessárias.  

O Sistema INFOSEG tem por objetivo principal a integração das 

informações de indivíduos criminalmente identificados, de armas de fogo, de 

veículos e de condutores, entre todos as Unidades da Federação. O Sistema 

disponibiliza informações de Justiça e Segurança Pública através de uma rede 

privativa em âmbito nacional, e agora também pela Internet, utilizando um Índice 

onde é possível acessar informações básicas de indivíduos. O detalhamento 

dessas informações é acessado, a partir de uma consulta inicial no índice, 

diretamente nas bases estaduais de origem, mantendo a autonomia dos estados 

em relação as suas informações detalhadas. O sistema INFOSEG concentra em 

sua base de dados apenas as informações básicas que apontam para as fontes 

de dados dos estados. 

A Plataforma do sistema também permite a integração com outros 

sistemas, como é o caso das informações de veículos, condutores e armas, que 

disponibilizam o acesso ao usuário do INFOSEG, de acordo com seu perfil de 

acesso, diretamente às bases do SINARM,RENACH e RENAVAM. A forma de 

alimentação dos dados na base do INFOSEG é feita por uma solução de 

atualização real time, onde, à medida que a base de dados do estado sofre uma 

atualização, é gerado um registro e atualizado no Índice Nacional do INFOSEG 

em tempo real. Atualmente 15 estados já atualizam dessa forma e os estados que 

ainda atualizam em “lotes”, têm o compromisso de executar o processo 

diariamente. Dessa forma a base de dados do índice Nacional reflete a realidade 
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das bases estaduais e as integra, facilitando o trabalho dos profissionais de 

segurança pública e justiça em todo o país. 

Mais recentemente, o INFOSEG contempla acesso às bases da Secretaria 

da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, que tratam dos cadastros de CPF e 

CNPJ. Além disso, como forma de otimizar custos e tornar mais amigável aos 

seus usuários, o sistema foi redesenhado para a filosofia de interoperabilidade, na 

qual as informações nele contidas podem ser transacionadas entre diferentes 

outros sistemas e plataformas tecnológicas.  

O sistema INFOSEG reúne diversas bases criminais e tem como premissa 

integrar todas as bases de dados que sejam úteis à área de segurança pública e 

justiça de forma a disponibilizar as informações de acordo com o perfil dos 

usuários do sistema. Foram criados perfis a fim de serem disponibilizadas 

somente as informações necessárias de acordo com cada função exercida pelos 

usuários dentro do sistema. 

O sistema permite a criação de novos perfis sempre que solicitado por algum 

órgão de segurança pública e justiça, pois o objetivo do INFOSEG é difundir seu 

acesso e levar a informação a todo e qualquer órgão ligado a justiça e segurança 

pública.

 
 
 

1.1.Objetivo 
 

 
Pela proposta aprovada pela Senasp, os objetivos deste Projeto são os 

seguintes: a) identificar e analisar as experiências internacionais capazes de 

aprimorar o INFOSEG entender às necessidades diagnosticadas no Plano 

Nacional de Segurança Pública; b) apreciar os efeitos sinérgicos do conjunto de 

experiências internacionais selecionadas em face do INFOSEG; c) analisar os 

arranjos institucionais do INFOSEG dentro do contexto das convenções e 
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regramentos internacionais existentes no âmbito da ONU, da União Européia e da 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE; d) oferecer 

subsídios para o aperfeiçoamento e a institucionalização do INFOSEG. 

Os objetivos deste Projeto são os seguintes: 

a) identificar e analisar as experiências internacionais capazes de 

aprimorar o INFOSEG e atender às necessidades diagnosticadas 

no Plano Nacional de Segurança Pública; 

b) apreciar os efeitos sinérgicos do conjunto de experiências 

internacionais selecionadas em face do INFOSEG; 

c) analisar os arranjos institucionais do INFOSEG dentro do 

contexto das convenções e regramentos internacionais existentes 

no âmbito da ONU, da União Européia e da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE; 

d) oferecer subsídios para o aperfeiçoamento e a institucionalização 

do INFOSEG. 

 

1.2.Metodologia 
 

 
 

Em termos metodológicos, o presente projeto está estruturado em quatro 

fases de trabalho, sendo a primeira dedicada à compilação de material  sobre 

regras de funcionamento de sistemas de informações existentes no País e ao 

planejamento das entrevistas com os usuários do INFOSEG. Espera-se que sejam 

selecionados até 15 usuários, entre policiais civis, militares, federais e rodoviários 

federais, bem como membros dos Ministérios Públicos e do Poder Judiciário. Será 

construído um questionário específico para que os entrevistados possam ser 

ouvidos e as expectativas em relação ao INFOSEG, avaliadas. 

Na segunda fase, serão realizadas as entrevistas propriamente ditas e 

tabulados os seus resultados. Para tanto, serão construídas categorias de tipos de 

dados e usos que o INFOSEG pode oferecer. O grau de satisfação dos usuários 
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será medido numa escala prévia de 1 a 5 pontos, sendo o 1 o grau mínimo de 

satisfação e o 5 o máximo. Neste momento, um relatório parcial será produzido e 

encaminhado para acompanhamento da pesquisa por parte da SENASP e da 

ANPOCS. 

A terceira fase será dedicada à pesquisa e compilação do material 

disponível em outros paises e organizações e, como resultado, será realizada uma 

análise comparada das regras de funcionamento dos sistemas de informações 

congêneres ao INFOSEG. Por fim, a quarta fase será dedicada à análise conjunta 

de todo o material coletado e à redação de um relatório com  resultados e 

sugestões de aperfeiçoamento do Sistema. Este relatório será entregue como 

produto final à SENASP. 
 

1.3.O Infoseg como ferramenta estratégica de gestão da segurança 
pública no Brasil

 
 
 

Desde a sua criação, o Sistema INFOSEG tem por objetivo principal a 

integração das informações de indivíduos criminalmente identificados, de armas 

de fogo, de veículos e de condutores ou de cadastros públicos como CPF e CNPJ 

entre todas as Unidades da Federação. O Sistema disponibiliza informações de 

Justiça e Segurança Pública através de uma rede privativa em âmbito nacional, e 

agora também pela Internet, utilizando um Índice onde é possível acessar 

informações básicas de indivíduos. O detalhamento dessas informações é 

acessado, a partir de uma consulta inicial no índice, diretamente nas bases 

estaduais de origem, mantendo a autonomia dos estados em relação as suas 

informações detalhadas. O sistema INFOSEG concentra em sua base de dados 

apenas as informações básicas que apontam para as fontes de dados dos 

estados. 

O sistema INFOSEG reúne diversas bases criminais e tem como premissa 

integrar todas as bases de dados que sejam úteis à área de segurança pública e 
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justiça de forma a disponibilizar as informações de acordo com o perfil dos 

usuários do sistema. Foram criados perfis a fim de serem disponibilizadas 

somente as informações necessárias de acordo com cada função exercida pelos 

usuários dentro do sistema. 

Diante dessas características, este projeto objetivou realizar análise 

comparativa entre o Sistema de Integração Nacional das Informações de Justiça e 

Segurança Pública – INFOSEG, com as expectativas de seus usuários, os 

regramentos existentes e as experiências internacionais exitosas sobre coleta e 

integração de informações.  

Para cumprir tais objetivos, apresenta-se, abaixo, análises e descrições sobres 

sistemas de informação e integração de dados criminais e, também, compilou-se 

opiniões dos operadores estaduais do INFOSEG sobre avanços e limites do 

sistema.  Na primeira,  

Todavia, em relação aos aspectos específicos da gestão do INFOSEG pela 

SENASP, o documento disponível foi o quadro sinóptico da Coordenação Geral de 

Análise da Informação, de outubro de 2003. Além de desatualizado, esse 

documento não contempla as novas diretrizes da Secretaria e os desdobramentos 

tecnológicos e gerenciais delas advindas.  

Na tentativa de equacionar essa deficiência analítica, foram, feitas 

solicitações(via correio eletrônico em 21/09/2005 e postagem convencional em 

03/10/2005) à coordenação geral de pesquisas da Senasp/MJ destacando um 

conjunto de documentos e informações fundamentais para a execução do projeto. 

A solicitação engloba os seguintes itens:  

 

1. A Realização de eventos específicos com as Unidades da Federação sobre 

o INFOSEG; 

2. Avaliação do Gerente de Projetos sobre a eficiência das cláusulas dos 

convênios do Fundo Nacional de Segurança Pública em vincularem o 

repasse de recursos à atualização dos cadastros; 
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3. Descrição do estágio de implementação da reestruturação da arquitetura do 

Infoseg, iniciada em 2003, e das novas funcionalidades em operação ou 

planejadas; 

4. Descrição do nível de interação e do estágio de implantação do módulo de 

estatísticas no ambiente Infoseg; 

5. Descrição dos níveis operacional e gerencial de interação com a Plataforma 

Nacional de Integração de Informações de Justiça e Segurança Pública; 

6. Documentos de revisão do D-34 Banco Mundial/UNODC/ABC (só temos o 

de 2001); 

7. Estatísticas de acessos, usuários e de atualização dos dados do INFOSEG; 

8. Informação sobre iniciativas de regulamentação do Sistema (Leis, Portarias, 

Resoluções ou Convênios) adotadas de 2004 para cá; 

9. Relatórios de segurança e de gestão; 

 

As respostas aos questionamentos acima foram dadas por meio de contato 

telefônico com o gerente de projetos do INFOSEG. Entre as que merecem 

destaque, está, sem dúvida, aquela que revela que uma minuta de Decreto foi 

enviada à Casa Civil da Presidência com o objetivo de regular o funcionamento do 

Sistema. Vários outros aspectos foram identificados, mas, no decorrer do texto, 

eles serão tratados isoladamente. 

 

1.4.Sistema de informações de segurança pública e eficácia do Estado 
 

 
A moderna Justiça criminal vem buscando, em seu viés do ambiente 

conceitual da "Administração Pública", identificar novas "tecnologias do 

conhecimento" capazes de instrumentar uma gestão da segurança pública 

motivada por políticas, métodos e processos científicos de produção de 

conhecimento, cuja influência prática e objetiva estaria refletida na própria 

operação do sistema de segurança pública, aí incluídos os órgãos policiais, caso 

das polícias civis e militares do Brasil.   
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O pleno entendimento de um sistema nacional de informações de 

segurança pública implica em duas caracterizações: de um lado, sobre sua 

vertente político-institucional, referindo-se aos fluxos entre agências públicas, 

empresas privadas, a comunidade de especialistas, os organismos internacionais, 

e os múltiplos atores envolvidos nas diferentes etapas do processo de pesquisa; 

de outro lado, sobre sua vertente cognitiva, referindo-se às estatísticas 

propriamente ditas, incluindo os pressupostos acerca da realidade social, as 

fronteiras do conhecimento, os ordenamentos legais, sociais, econômicos e 

estatísticos, base das escolhas dos princípios de equivalência, os métodos de 

observação, as regras de cálculo e os vários modos de interpretação dos 

resultados.  

A gestão e a análise das informações é parte essencial de tudo isso. E é 

oportuno enfatizar que não se deve confundi-la com as atividades tradicionalmente 

realizadas pela chamada "análise de inteligência", de cunho militar ou político (a 

segunda acepção com forte conotação negativa na atualidade...). Enquanto a 

primeira é predominantemente, científica, acadêmica e metodológica, com 

aplicação direta na "gestão científica da segurança pública", a segunda 

caracteriza-se, entre outros fatores, pela busca do chamado "dado negado". Ao 

contrário, a análise criminal é realizada com base em registros públicos, ou "quase 

públicos" (em função da proteção dos dados privados de vítimas e autores de 

delitos) de ocorrências policiais, ou por intermédio dos dados produzidos por 

pesquisas amostrais, por isso mesmo desvinculados do secretismo que 

caracteriza a análise e inteligência em seu viés militar. 

 

1.5.Sistemas nacionais de justiça criminal como políticas públicas de 
controle e redução do crime e da violência 

 
 

Sistemas nacionais de justiça criminal são agências governamentais de 

coleta, processamento, análise, planejamento e disseminação de dados 

considerados relevantes para o processo de tomada de decisões e de 
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implementação de políticas públicas de controle do crime e pelo provimento de 

ordem pública.  

Compreender sua escala operacional, sua função social através do seu 

nível de organização, profissionalização e institucionalização, torna-se 

fundamental para definirmos seu alcance e limite.  

O que é e como funciona a atividade das organizações que criam e 

gerenciam sistemas de informação nacional? 

Por que surgiram e por que na maioria dos países existem organizações 

desta natureza? 

Quais são os instrumentos disponíveis e os limites do controle externo 

sobre as agências desta natureza num Estado democrático? Informações 

operacionais, organizacionais e históricas são bastante desconhecidas no 

contexto brasileiro. 

Vamos aqui, discutir como outros países lidaram com a questão da 

produção de dados e em que medida ela esta associada a processos de 

transparência e controles públicos do poder. Espera-se que a análise de sistemas 

já estruturados, que foram implementados e passaram por desenvolvimentos e 

modificações ao longo de sua história, possam contribuir para a consolidação do 

modelo adotado no Brasil através dos pontos chave em comum e das 

divergências.  

Os sistemas de informação selecionados compreendem inúmeras esforços 

de gestão dos dados criminais, através de cadeias de organização, categorização, 

regulamentação e monitoramento. Todas estas iniciativas se pautam pela 

legitimidade e utilidade dos dados criminais na redução e controle da violência e 

do crime nas sociedades democráticas. 

A seguir procura-se dar uma idéia, ainda que muito sintética, da experiência 

de coordenação e regulamentação das estatísticas criminais de organismos 

internacionais, em especial a União Européia, a ONU e das Agências Federais 

dos Estados Unidos da América. Sua compreensão e aprofundamento pode 

ajudar em muito na consolidação e desenvolvimento do sistema nacional de 

segurança pública, o Infoseg.  
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2. ESTATISTICAS DE CRIMES E CRIMINOSOS NO CONTEXTO 
INTERNACIONAL 
 

Este capitulo foi elaborado pelo pesquisador Renato Sérgio de Lima como 

parte de sua pesquisa de doutorado intitulada “Contando Crimes e Criminosos em 

São Paulo: uma sociologia das estatísticas produzidas e utilizadas entre 1871 e 

2000”, defendida no ano de 2005 no curso de pós-graduação da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo”. 

Se, no capítulo anterior, foi possível contextualizar, mesmo que 

brevemente, a emergência e o avanço da estatística como ferramenta e/ou insumo 

na “arte de governar”, neste segundo capítulo a proposta é discutir como outros 

países que não o Brasil lidaram com a questão da produção de dados e em que 

medida ela está associada a processos de transparência e controles públicos do 

poder. É de se esperar, portanto, que a história das estatísticas criminais na 

Inglaterra, na França, em Portugal, nos EUA e no Canadá ajude a pensar as 

similitudes e diferenças do modelo brasileiro e que um olhar comparado permita 

analisar os problemas encontrados na lógica mais ampla de produção social de 

informações, ainda mais se considerarmos que os casos selecionados, o Brasil 

incluído, dizem respeito a países com diferentes padrões de litigiosidade e de 

cultura jurídica, dos quais derivam duas questões-chave: a independência entre os 

poderes e o desempenho efetivo dos tribunais (Sousa Santos et. al, 1996: 38-45). 

A primeira constatação possível, portanto, é que os modelos de estatísticas 

criminais existentes nos países da Europa, nos EUA e no Canadá foram inseridos 

na perspectiva que os associa à chave do desempenho dos tribunais e 

compreende os dados como parte de sistemas de informação mais complexos e 

que, por conseguinte, não podem ser tomados isoladamente. Por trás dos dados, 

há todo um esforço para organizar o seu fl uxo de conhecimento advindo e é a 

partir daí que as categorias, os controles e o monitoramento foram se 

conformando politicamente. A discussão sobre legitimidade e utilidade das 

informações, por exemplo, é item permanente na pauta dos atores institucionais 

envolvidos, sejam eles internos ou externos às instituições de justiça criminal. Ou 
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seja, a preocupação é, variando em maior ou menor grau conforme o modelo de 

funcionamento dos sistemas de justiça de cada país, com a utilidade do dado 

gerado e vai determinar os papéis políticos dos dados para além das diferenças 

de organização judiciária que porventura particularizem cada exemplo estudado. 

Numa derivação da complexidade indicada, os sistemas de informação 

estruturados pela maioria dos países aqui analisados adotam uma arquitetura que 

articula estatísticas produzidas com base em “registros administrativos”, ou seja, 

ocorrências policiais e atividade judicial, e estatísticas geradas mediante a 

aplicação de questionários e surveys diversos, fortalecendo a posição das 

agências de estatísticas nacionais ou locais encarregadas pela coleta dos dados. 

As áreas de informação consolidam-se tanto como usuárias quanto como 

produtoras de dados estatísticos e de técnicas de mensuração, mas, sobretudo, 

há o reconhecimento político da utilidade dos dados. 

Em termos históricos, no caso específi co da estatística criminal, a 

experiência internacional tem como matriz fundadora de suas ações as questões 

levantadas pelo astrônomo e matemático francês, Adolphe Quetelet, que foi o 

primeiro a medir a influência de fatores como idade, sexo, educação, clima e 

estações do ano sobre o crime e, desse trabalho, formulou a teoria do homem 

médio, ou seja, que todos os fenômenos sociais (e, mesmo, naturais) apresentam 

regularidades no tempo e no espaço (Deflem, 1997). Outra influência reconhecida 

é do advogado francês A M. Guerry, que pensou as estatísticas de crime sobre 

“sólidos fundamentos de observação empírica” (Grunhut, 1951: 139) e os aplicou, 

como exemplo, na análise comparada de crimes cometidos na Inglaterra e na 

França - ele usou em seu estudo uma série histórica de dados de 16 anos para a 

Inglaterra e de 22 anos para a França. Dessa forma, nota-se que ambos 

escreveram na década de 1830 e, portanto, beneficiaram-se da existência de 

levantamentos iniciados pelas instituições de justiça e que focavam, quase 

sempre, aspectos de gestão e administração das prisões, mas também de crimes. 

Todavia, para compreender tais movimentos, uma breve história da incorporação 

das estatísticas em alguns países torna-se necessária. 
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2.1.Inglaterra 
A prática de coletar dados regulares das cortes criminais teve início nas 

novas formas de administração pública que emergiram com a Revolução Francesa 

e tem seu ponto de partida na França, em 1803. A partir daí, tais práticas 

ganharam dinamismo: na Inglaterra, os monitoramentos sobre prisões começam 

em 1805, quando o Parlamento inglês passou a ser informado anualmente da 

situação carcerária. Em 1827, Peyronnet, chefe de Polícia de Paris, publica a 

primeira apresentação detalhada de estatísticas criminais francesas referentes ao 

ano de 1825. Em 1828, Sir Roberto Peel recomenda a utilização do “admirável” 

trabalho de produção de estatísticas criminais como insumo para a compreensão 

do aumento da criminalidade observado naquele período. Entre 1830 e 1840, os 

dados sobre crimes passam a ser classificados em seis grandes categorias, com 

ênfase nos crimes contra a propriedade. São elas: 1 – crimes contra as pessoas 

(homicídios, ameaças); 2 – crimes contra a propriedade envolvendo violência; 3 – 

crimes contra a propriedade que não envolvem violência; 4 – crimes contra a 

propriedade com a única finalidade de destruir (vandalismo e depredação, nos 

termos contemporâneos); 5 – crimes contra a moeda; 6 – crimes contra a 

segurança e tranqüilidade públicas (Grünhut, 1951:139-140; Vaz, 1998: 119). 

Em 1857, sob a direção de Earl Grey, foi publicada aquela que foi 

considerada a primeira publicação “compreensiva” das estatísticas criminais da 

Inglaterra, relativa ao ano de 1856. Dados policiais, judiciais e prisionais foram 

combinados e analisados como partes integrantes de “estatísticas judiciais”. Na 

última década do século XIX há uma revisão da “porção criminal” das estatísticas 

judiciais e o Relatório Interministerial produzido passa a associar registros 

administrativos com “comprehensive surveys” [questionários que podem ser vistos 

como embriões das pesquisas de vitimização recentes] sobre a situação do crime 

na Inglaterra. Esse modelo foi publicado entre 1895 e 1899, e determinou a forma 

como as estatísticas criminais inglesas (incluindo o País de Gales) foram 

disseminadas até a década de 1950 (Grünhut, 1951:139-140).  

Já em relação ao Reino Unido como um todo, num breve relato, tais 

estatísticas versavam sobre crimes e procedimentos criminais e foram produzidas 
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separadamente para a Inglaterra e o País de Gales, de um lado, e para a Escócia, 

de outro. Para a Inglaterra e o País de Gales, as estatísticas do século XX tiveram 

o seu início no Ato para Polícias Municipais, de 1856, e compilavam informações 

fornecidas pelo Ministério do Interior, pela Corte de Apelação Criminal, pelo 

Procurador Geral, pela polícia e outras fontes. Dados sobre criminosos também 

eram produzidos para o Relatório Anual dos Comissários das Prisões, que reunia 

estatísticas sobre pessoas presas nos estabelecimentos prisionais e reformatórios 

da Inglaterra. Eram vários os relatórios e as publicações editadas pelas agências 

locais e regionais de polícia e justiça criminal, com destaque para o Relatório 

Anual da Polícia Metropolitana que trazia grande quantidade de informações sobre 

crimes e sobre a estrutura da polícia. Existia uma preocupação com a definição e 

a classificação das ofensas e com a forma de contagem dos dados, bem como 

com o fato que posteriormente foi chamado de “cifras negras”, e que dizia respeito 

ao fato de que somente parte das ocorrências era registrada pela polícia (Lodge, 

1953: 283-285). 

Mais recentemente, desde 1980, regras mais detalhadas e “restritas” sobre 

como contar as ocorrências notificadas foram adotadas, na medida em que 

alterações legislativas forçaram discussões técnicas sobre como mensurar 

“violência doméstica”, “violência juvenil“ e outras categorias. Seja como for, os 

relatórios anuais das polícias continuam sendo a principal fonte de estatísticas 

criminais na Inglaterra e, mesmo, no Reino Unido (Koffman, 1996:1-8). O modelo 

inglês, de preocupação com as técnicas de cálculo e mensuração, visto 

anteriormente, faz-se presente e determina a agenda do Poder Público ao defi nir 

o problema como uma questão de “cálculo”. A legitimidade das estatísticas estaria, 

portanto, condicionada à capacidade de desenvolvimentos de técnicas cada vez 

mais apuradas de mensuração da realidade. A essa busca de modos de sofisticar 

os cálculos e as estimativas estatísticas corresponde, em paralelo, a manutenção 

de um modelo padronizado de coleta que configure uma tradição no rol do que se 

deve ser contado em termos de informações criminais. As mudanças não foram 

tão intensas como nos demais países que analisaremos a seguir e, como frisado, 

cumpriram o papel de incluir novas demandas sociais e violências. No que diz 
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respeito aos instrumentos utilizados, por exemplo, destaca-se a preocupação da 

polícia inglesa com a elaboração e o registro de protocolos de ação padronizados 

e que refletissem a posição do Estado, mas respeitasse direitos civis (como 

contar, como classificar um indivíduo, como agir em caso de necessidade do uso 

da força, entre outros). 

 

2.2.França 
Em relação às estatísticas criminais da França, existem dois pontos que 

provocam destaque. O primeiro, mais de caráter organizativo, diz respeito ao fato 

do CESDIP (Centro de Pesquisas Sociológicas sobre o Direito e a Instituições 

Penais) ter empreendido esforços para sistematizar e publicar uma obra de 

referência sobre as estatísticas criminais francesas de 1831 a 1981, incluindo 

discussões metodológicas e descrições históricas sobre a consolidação das 

contagens de crimes e criminosos na França. Esta obra constitui a base “DAVIDO” 

e foi editada em novembro de 1989, numa tentativa de compilar material antes 

disperso em diversas fontes e instituições. Com base nela foram localizadas 

discussões e referências que nos levam ao segundo ponto de destaque, ou seja, o 

acompanhamento do processo de institucionalização da produção e do uso de 

estatísticas criminais naquele país revela uma similaridade acentuada com o 

modelo brasileiro e, por conseguinte, a influência francesa na produção brasileira 

de dados pode ser identificada como “estruturadora” da forma como crimes e 

criminosos foram inicialmente contados no Brasil durante o Império e na 

República, não obstante os modelos de organização da justiça sejam distintos. 

Uma explicação para isso poderá ser extraída da análise dos formulários de coleta 

de dados dos dois países, nos quais a preocupação eugenista com padrões 

morais da população e sua miscigenação. 

O modelo francês de produção de estatísticas, como veremos a seguir, foi 

inicialmente pensado como aderente ao trabalho cotidiano das instituições de 

justiça e, aos poucos, outros atores foram se envolvendo no processo. Todavia, 

duas concepções antagônicas sobre os sentidos das informações geradas 

conviveram nesse processo de produção de dados e provocaram tensões latentes 
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que ora validavam a agregação estatística dos fatos, ora validavam a abordagem 

individualizante e cadastral das informações disponíveis. A associação com as 

agências de estatísticas oficiais foi bem-sucedida em articular múltiplas 

instituições e discutir oferta e demanda das informações à luz dos requisitos 

políticos da sociedade francesa. 

Em termos históricos, os quadros estatísticos do Ministério Público da 

França são os documentos-base para a coleta de estatísticas judiciárias de 1825 

até 1989, visto que a publicação do CESDIP afirma que eles têm a virtude da 

simplicidade e por coletarem um conjunto mínimo de informações (Cavarlay, 1993; 

Cavarlay et al., 1989: 14-21). Assim, a administração central orienta os 

procuradores gerais dos departamentos, por meio de circular, para informarem, 

para cada jurisdição, as tabelas estatísticas conforme um exemplar que lhes é 

enviado com algumas instruções sobre as definições empregadas. Para tanto, o 

procurador geral reúne e controla os quadros dos procuradores regionais e os 

envia para a administração central em Paris. 

 Já na Capital, a Chancelaria os utilizava para a confecção de tabelas e 

quadros estatísticos nacionais, incluindo uma desagregação por áreas geográfias. 

Após esse trabalho, os dados são publicados no “Balanço Geral”. A série histórica 

existente, no caso, vai de 1825 a 1968 e é voltada ao monitoramento de atividades 

básicas das instituições de justiça. Em 1826, nas instruções para a prestação de 

contas à administração da justiça criminal fala-se da necessidade de atenção ao 

“estado da arte” da administração, objeto dos relatórios anuais. Nesse ano, as 

informações criminais são apresentadas como extensão de uma coletânea de 

informações já trabalhadas pelos órgãos de justiça e estavam organizadas em 

relatórios trimestrais. A coleta, no entanto, era feita com base nas informações 

mensais dos julgamentos dos tribunais criminais e permitia a produção de 

estatísticas não somente de crimes mas também de criminosos (Cavarlay, 1993; 

Cavarlay et al., 1989: 14-21). 

Existia uma preocupação com o controle de métodos uniformes de cálculo 

e, após a circular de 1826, há uma série de circulares que cuidam de discutir 

regras e procedimentos de classificação e padronização das informações 
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coletadas mas que, paradoxalmente, não versavam sobre fontes primárias para 

contagem individual dos casos, deixando a cargo de cada responsável local a 

escolha da forma como os dados seriam enviados ao procurador geral. Há uma 

ênfase, nos textos das circulares, na valorização do acúmulo do saber prático, 

talvez influenciada pelo segredo embutido nos procedimentos burocráticos da 

justiça. Seja como for, no final do século XIX, esse sistema passa a ser fortemente 

questionado, exatamente por, segundo os especialistas, não ser confiável e ser 

extremamente descentralizado, não permitindo o controle sobre todas as fases de 

produção dos dados (Cavarlay et al., 1989: 14-21). 

Nessa época, os congressos internacionais de estatística haviam chamado 

para si a discussão sobre estatísticas criminais e começavam a publicar 

recomendações e manuais de procedimentos para os países interessados em 

melhorar a utilização de estatísticas. Diante de tal clima, em 30 de dezembro de 

1905, a Chancelaria edita circular com longa introdução, na qual são citados 

vários países que foram mudando o seu modo de produção de dados. Essa 

circular afirma que, comparado aos outros países europeus, o sistema francês 

podia ser visto como ultrapassado e, portanto, tornava-se necessária a adoção de 

modificações. Além disso, a circular afirma que a França produzia suas 

estatísticas criminais da mesma forma desde 1826 e que isso, se trazia os 

benefícios da tradição e da constituição de séries históricas, não incorporava os 

benefícios das novas técnicas de cálculo e contagem (Cavarlay et al., 1989: 14-

21). 

O objetivo da circular era o de estabelecer novos critérios de produção dos 

dados e instituir as “fichas individuais”, documento que mantinha a figura do 

procurador geral como elemento chave no processo de obtenção de dados, mas 

que dava uma maior ênfase ao criminoso, em especial naquilo que tinha ligação 

com a dimensão prisional e com a identificação de variáveis socioeconômicas (a 

profissão dos criminosos era a principal questão nessa área). As mudanças, 

aparentemente, procuravam garantir mecanismos de vigilância e “accountability” 

sobre os funcionários encarregados pelos dados, uma vez que o procurador geral 

passou a ser obrigado a refazer o trabalho dos procuradores regionais, ou seja, 
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ele recebia os relatórios de cada um dos procuradores, mas precisava coletar 

todos os dados novamente para redigir o seu relatório anual. Isso foi chamado de 

quadros “BIS”, até pelo caráter de repetição estabelecido (Cavarlay et al., 1989: 

14-21). 

Uma outra circular, agora de 1906, indica que a implementação das fichas 

individuais obteve sucesso em alterar a forma como os dados eram produzidos, 

mas era necessário aumentar os mecanismos de controle sobre a informação. Já 

questões sobre quais delitos a serem considerados (até então apenas os crimes 

eram contados e não as contravenções) foram objeto de uma nova circular em 

1908, intitulada “Estatística: generalização do sistema de fichas individuais”, 

quando foram recomendados procedimentos para sofisticar a coleta dos dados. A 

Chancelaria detinha o poder de requisitar, a qualquer tempo, os documentos- base 

utilizados pelos procuradores na produção dos dados (Cavarlay et al., 1989: 14-

21; 1993). 

Entretanto, é em 1949 que o sistema francês vai sofrer a sua maior 

modificação, com a adoção de novas tecnologias, entre elas a mecanografia. Por 

intermédio desse novo tipo de produção, que procurava automatizar as etapas da 

produção e aumentar o rigor dos cálculos, um novo ator institucional foi se 

apoderando da responsabilidade de produção de estatísticas criminais. Tratava-se 

do Instituto Nacional de Estatísticas da França - INSE. Sob a justificativa que o 

modelo anterior, baseado nos relatórios dos procuradores demorava muito para 

disponibilizar dados e análises, o Instituto ofereceu “know-how” de tratamento de 

estatísticas e foi se legitimando como definidor da forma de trabalho. Para 

completar, o Instituto Nacional de Estatística ficou responsável pelo controle 

cadastral de antecedentes e de impedimentos eleitorais dos condenados pela 

justiça. Assim, percebe-se que a dimensão de controle de informações criminais 

de natureza cadastral, mesmo sob o enfoque estatístico, vai suplantando a 

agregação simples de dados (Cavarlay et al., 1989: 14-21; 1993). 

Diante de tais fatos, o INSE substitui os procuradores na função de 

gerenciamento das estatísticas criminais disponíveis e, por meio do método 

mecanográfico, vai padronizar documentos, categorias e regras de classificação 



 21

de fatos. Assim, em 16 de novembro de 1952, é iniciado o novo sistema de coleta 

de dados identificados e, três anos depois, extinto o sistema dos procuradores 

(Cavarlay et al., 1989: 14-21). Com o advento da informática, a mecanografia 

deixa de ser utilizada, mas seus pressupostos puderam ser incorporados ao 

processo de informatização do Estado, mundialmente mais forte nos anos 1960 e 

70, e, a partir de então, consolidar uma nova forma de produzir estatísticas 

criminais. Em resumo, nos anos posteriores a 1955, a tecnologia passou a ocupar 

posição de destaque na produção de estatísticas criminais na França e reforçou o 

debate sobre a validade e a legitimidade de tais dados. Na linha de Bobbio (1995), 

os “elaboradores eletrônicos”, ou seja, a tecnologia da informação baseada em 

computadores, para utilizar um termo contemporâneo, colaborou para aumentar a 

transparência da atividade do sistema de justiça criminal. No entanto, esse 

processo parece ocorrer em razão da existência prévia da compreensão das 

estatísticas enquanto instrumentos do controle público do poder, requisito básico 

para a democracia. 

 

2.3.Portugal 
A importância da análise das estatísticas criminais portuguesas deriva, de 

um lado, do fato de o Brasil ter sido, em muito, influenciado não somente pelo 

universo jurídico português, mas, também, pelo modelo patrimonialista de 

organização do Estado herdado do Reino de Portugal. Por outro lado, ajuda-nos a 

refletir sobre as semelhanças com nações de diferentes portes e estágios de 

desenvolvimento social e econômico, bem como de diferentes formas de 

tratamento de crimes e criminosos. Assim sendo, a história da produção de 

estatísticas criminais em Portugal é vista como sinônimo das dificuldades 

burocráticas para a sistematização de processos permanentes de monitoramento 

da criminalidade. Segundo Maria João Vaz (1998: 120-129), é uma história que 

revela a “incapacidade de concretização por parte do poder”, ou seja, revela que 

os dirigentes políticos enfrentam um cenário de adversidade e burocratização que 

inviabiliza que sistemas de informações estatísticas sejam plenamente operados. 



 22

Para a autora, o pensamento quantitativista, que deu força às estatísticas 

como ferramenta de governamentalidade, implanta-se em Portugal após a vitória 

do liberalismo, no final do século XVIII. Será em 1834 que os esforços de 

produção de estatísticas criminais, entendidas como subproduto da atividade 

judicial, se intensificam. Em 1835, o Regulamento do Ministério Público determina 

que seus funcionários recolham junto aos juízes de direito, magistrados de polícia 

correcional e juízes de paz, dados relativos a oito grandes categorias de crimes e, 

trimestralmente, envia-los à Relação a qual estavam subordinados. Tais 

categorias eram compostas por: 1 – delitos públicos por abuso de liberdade de 

imprensa; 2 – delitos públicos de qualquer outra natureza; 3 – crimes particulares 

por abuso de liberdade de imprensa; 4 – crimes particulares de qualquer natureza; 

5 - ações ativas e passivas do Ministério Público; 6 – execuções da Fazenda 

pública; 7 – causas ocorridas nos juízos de conciliação; 8 – cíveis. Fora de Lisboa 

e Porto, deviam ainda serem enviados dois mapas referentes às causas ocorridas 

no Juízo e Tribunal de Polícia Correcional (Vaz, 1998: 121). Todas essas 

informações deveriam ser, posteriormente, enviadas ao Ministério dos Negócios 

Eclesiásticos e de Justiça – MNEJ. Nota-se, aqui, uma ênfase acentuada na 

gestão do Estado e do controle social. Ao contrário da Inglaterra, que focava as 

questões patrimoniais, Portugal valorizava itens que subsidiassem a operação da 

“razão de Estado”, entendida como aquela que, na linguagem de Foucault, 

observa, esquadrinha e normaliza; ou, na linguagem de Adorno, razão que 

calcula, classifica e subjuga (Rouanet, 1992:15). 

Em 27 de janeiro de 1845, uma portaria suspende esse procedimento, pois 

o julga muito complexo. Em paralelo, desde 1839, os escrivães das diferentes 

comarcas eram obrigados a produzirem “pequenos” mapas criminais e, em 1842, 

os juízes de primeira instância deveriam compilar mapas anuais com o número de 

causas cíveis e criminais, segundo o tipo de movimento judiciário realizado 

(julgamentos, despachos, pendências, razões das pendências, entre outros). 

Esses mapas deveriam ser apresentados até 31 de outubro do ano posterior ao de 

referência à Relação de Lisboa e após ao MNEJ. De acordo com a autora 

consultada, esses dados foram os que tiveram uma maior regularidade e, mesmo, 
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chegaram a possuir certa publicidade, quando da sua divulgação no Diário do 

governo. A preocupação que guiava sua produção era, essencialmente, a 

obtenção de dados relativos ao funcionamento da máquina administrativa do 

Estado, em especial da Justiça (Vaz, 1998; 121-122). 

Os governadores civis também informavam, até o dia 15 de cada mês, o 

MNEJ as características e o volume dos crimes ocorridos em seus territórios, 

incluindo determinação das causas. Não obstante a esses e vários outros esforços 

registrados entre 1830 e 1850, as deficiências no processo de coleta de dados 

eram vistas como impeditivas da existência de estatísticas criminais confiáveis, na 

medida em que eram tomadas para descrever toda a realidade e, uma vez que 

falhas eram constantes, não serviam aos seus propósitos. Além disso, as 

diferentes concepções sobre as estatísticas de crime eram, ainda, assumidas nos 

vários embates políticos do Reino, com alguns alegando crescimento dos crimes 

e, outros, refutando esse argumento (Vaz, 1998: 124). 

Em 7 de janeiro de 1858, o MNEJ novamente recorre ao Ministério Público 

e solicita apoio para a produção de estatísticas de criminalidade. Contudo, na 

portaria que envia ao procurador-geral, o Ministério tenta deslocar o foco do 

problema para a máquina administrativa, ao descrevê- la como entrave, em razão 

de suas deficiências, à vontade política de resolver os problemas sociais da 

sociedade portuguesa. Numa tentativa de envolver os órgãos de justiça na 

produção de estatísticas, é solicitado que o procurador-geral da Coroa e os 

procuradores régios das Relações e de Lisboa e Porto façam sugestões de 

aperfeiçoamento dos mecanismos de coleta de dados. Para tanto, eles deveriam 

responder às questões sobre: 1 - como elaborar um sistema de medidas simples e 

metódicas; 2 – como reduzir ao menor número os funcionários que fornecem os 

esclarecimentos, de modo a tornar o serviço centralizado e expedito; 3 – como 

organizar modelos de mapas fáceis de compreender e que se limitem às 

informações indispensáveis e substanciais. Frise-se, contudo, que todos esses 

inquéritos diziam respeito apenas aos crimes e nada falavam sobre os indivíduos; 

sobre os criminosos (Vaz, 1998: 125). 
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Não obstante as discussões sobre a qualidade da informação produzida, 

até 1859 o debate sobre estatísticas criminais estava nas mãos das instituições da 

justiça criminal. Nesse ano, em 19 de agosto, foi determinada a reorganização das 

repartições do Estado e, entre elas, as da área de justiça. Cria-se, assim, uma 

repartição de estatística ligada ao MNEJ, devendo coligir dados sobre crimes, 

prisões e movimento forense. Nesse mesmo ano, é criada uma Repartição de 

Estatística, integrada na Direção Geral do Comércio e Indústria do Ministério das 

Obras Públicas, que veio a assumir as funções de agência nacional de 

estatísticas. Entretanto, as estatísticas judiciais previstas nos planos dessa 

repartição fi caram sob a responsabilidade do MNEJ, cuja repartição vinculada 

manteve a produção dos dados, mas com a orientação de melhorar 

substancialmente a qualidade das informações geradas, incluindo, agora, dados 

sobre criminosos reincidentes. No plano de estatísticas desse órgão estavam 

previstas estatísticas sobre movimento forense, crimes e criminosos, agregadas 

em seis grupos (crimes contra a religião e abuso de funções religiosas, crimes 

contra a segurança do Estado, crimes contra a ordem e a tranqüilidade públicas, 

crimes contra as pessoas, crimes contra a propriedade e provocação pública ao 

crime). No caso dos homicídios, há campos para as suas causas, quando 

conhecidas, e há a tentativa de classifi cação dos meios empregados e formas de 

execução dos delitos (Vaz, 1998: 126). Amplia-se o leque de fenômenos e 

interações monitoradas e a ênfase continua sobre a gestão do Estado. 

Maria João Vaz afirma que a coleta de dados sobre crimes e criminosos 

antes respondia à lógica de investigar sobre como o Estado liberal cumpria as 

funções de administração e que, pouco a pouco, foi mudando para a inquisição 

sobre o “estado moral” do país e sobre quem comete crimes (Vaz, 1998: 126). A 

dimensão “criminoso” ganha centralidade, não obstante as dificuldades 

encontradas na recolha das informações necessárias. Todavia, Portugal não 

conseguirá manter a produção e a divulgação sistemáticas de estatísticas 

criminais. Na atualidade, porém, o Gabinete do Ministério da Justiça disponibiliza 

dados sobre várias regiões de Portugal e indica que possui sistemas permanentes 

de monitoramento. 
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Um dos estudos mais aprofundados sobre os papéis administrativo e 

político das estatísticas portuguesas foi aquele feito por Boaventura de Sousa 

Santos e colaboradores (1996) com o objetivo de estudar os tribunais 

portugueses. Nele, os autores vão descrever pontos-chave na discussão sobre 

como as estatísticas são legitimadas na medida em que reforçam experiências 

pessoais dos operadores da justiça, num movimento de construção viesada de 

olhares pessoais e institucionais. Segundo esse trabalho, essa situação é derivada 

da falta de incentivo à produção sistemática de estatísticas e “é tanto mais grave 

quanto mais baixa é a cultura estatística geral do país, ou seja, quanto menor é a 

percepção social e mais baixa a avaliação do valor da estatística para o 

conhecimento e reconhecimento da sociedade” (Santos e outros, 1996: 93-95). 

Em termos sociológicos, podemos inferir que Portugal constituiu um acervo 

administrativo de dados, mas a transparência como requisito democrático ainda 

não é um ponto de configuração do modo de produção de dados criminais e 

judiciais naquele país. Para os autores, esse é um projeto ainda inconcluso e que 

faz parte da agenda política atual de Portugal. 

 

2.4.Alemanha 
Já Mathieu Defl em (1997: 3), ao descrever como as estatísticas criminais 

se desenvolveram na Alemanha, explora a evolução das estatísticas nesse país 

como uma manifestação da ênfase governamental sobre as estratégias de 

controle preventivo e preditivo do crime e do comportamento social da população, 

numa análise sobre a relação entre sujeito e poder. Segundo o autor, o caso das 

estatísticas criminais da Alemanha configura-se como um interessante campo de 

investigação, na medida em que, juntamente com França e Inglaterra, foi o palco 

das mais influentes teorias estatísticas e da ciência criminal. No entanto, a chave 

não era o “cálculo” mas o “Estado”. Desde o século XVIII, estatística, enquanto 

ciência, foi ensinada nas universidades alemãs mediante de abundantes 

pesquisas e inquéritos sobre características do território alemão. As investigações 

estatísticas foram originalmente fruto de pesquisas acadêmicas individuais em 

busca de leis gerais para os eventos sociais, mas adquiriram uma orientação mais 
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voltada à proposição de políticas públicas, com o objetivo de solucionar problemas 

de política e controle do crime. Um exemplo é o de Ferdinand Tönnies que, em 

1878, se associa ao Bureau Prussiano de Estatísticas e passa a trabalhar com 

estatísticas criminais na perspectiva delas constituírem “estatísticas morais” – é 

nesse período que Tönnies elabora, para a sociedade de Cultura Ética, planos 

para reconstituir famílias e pequenas coletividades para a 

sustentação/reelaboração dos valores comunitários (Defl em, 1997: 5; Miranda, 

1995 :19). 

Ainda segundo Deflem (1997), a produção de estatísticas na Alemanha foi 

beneficiada, como já foi dito, por um ambicioso projeto de investigação de 

características territoriais/geográficas e, para tanto, foram desenvolvidas técnicas, 

métodos e tecnologia. Os inquéritos da área de geografi a, portanto, foram os 

primeiros a abordar a produção sistemática de dados e ocorreram a partir de 

1800. (na Prússia em 1805, na Bavária em 1808 e em Württemberg em 1820). A 

unificação desses levantamentos se deu com a união tarifária de 1834 e se 

expandiu após a criação do Império Alemão. Em 1871, um plano imperial foi 

elaborado para organizar coleções estatísticas para a Alemanha unificada, 

incluindo estatísticas das esferas central, federal, especial e comunitária. Nas 

estatísticas centrais estavam contemplados os dados sobre o Império inteiro; nas 

federais, os dados sobre os estados-membros; nas especiais, sobre diferentes 

estados ou “colônias”; e, por fim, nas comunitárias, dados municipais das cidades 

do Império. 

As estatísticas centrais e federais foram coletadas diretamente pelo 

Escritório Imperial de Estatísticas, criado em 21 de julho de 1872, com o apoio de 

um contingente de funcionários que variava entre 1500 e 1900 pessoas. As 

estatísticas especiais eram enviadas pelos escritórios estatísticos das diferentes 

“terras alemãs” e os comunitários pelos escritórios municipais. Mathieu Defl em 

lembra que, em 1914, havia 17 escritórios de estatística estaduais e 45 

municipais, e que eles não eram regulamentados por lei e possuíam autonomia 

sobre a produção de dados. Isso foi visto como positivo, na medida em que eram 

estatísticos profissionais que determinavam o conteúdo dos levantamentos, 
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esvaziando a pressão dos usuários políticos, ou seja, os tópicos de análise eram 

discutidos após avaliação de aspectos técnicos, sem definições de antemão sobre 

o resultado do que se monitorar. O pressuposto era o de que estatísticas deveriam 

servir ao governo do Estado e havia, assim, a crença na ciência como algo isento 

e objetivo capaz de mostrar quais os melhores ou mais eficientes caminhos. Com 

isso, inúmeros aspectos da realidade alemã daquele período foram 

esquadrinhados pelos inquéritos estatísticos, entre eles os crimes. 

A coleção de estatísticas criminais foi a primeira a ser organizada em cada 

colônia ou território, após 1882, respeitando parâmetros de uniformização e 

classificação definidos pelo Império. Na discussão sobre o escopo das estatísticas 

criminais, a Alemanha considera as estatísticas prisionais e as judiciais como 

constituintes dessa categoria. A coleta de dados sobre presos e prisões dizia 

respeito apenas aos condenados, enquanto as judiciais retratavam as atividades 

das cortes. Essas últimas, por sua vez, ficaram, a partir de 1881, sob a supervisão 

do Departamento de Justiça do Império. As Cortes foram orientadas a preencher 

fichas com o veredicto dado e com características como sexo, idade, naturalidade, 

religião, situação familiar, ocupação, categoria de crime cometido, lugar e hora do 

crime, e tipo de sentença proferida. Essas fichas foram tabuladas pelo Escritório 

Imperial de Estatísticas e foram publicadas até 1900 em conjunto com todas as 

estatísticas oficiais da Alemanha e, posteriormente,como publicação específica 

(Defl em, 1997: 5-6). 

Em termos operacionais, as estatísticas criminais existentes na Alemanha 

eram consideradas como de “importância central” para o aparato policial e de 

vigilância da população. Existia uma percepção que era indispensável dispor de 

estoques crescentes de informações e que elas fossem cada vez mais acuradas 

no controle das várias modalidades de crimes. Deflem chega a considerar essa 

percepção como uma “obsessão impressionante” para contar crimes e criminosos. 

Como exemplo, ele cita um trabalho do criminólogo Aschaffenburg que, entre 

outras coisas, investiga a taxa por 100 mil habitantes de condenados na Alemanha 

em 1882, desagregado por sexo, crime cometido e características de tempo e 

lugar do fato.  
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As estatísticas criminais da Alemanha serviram, ainda, para a discussão 

metodológica e teórica de vários problemas de mensuração de fatos sociais, entre 

eles a definição do que se entende como crime – categoria penal ou social – ou 

parâmetros de comparação inter e intra-Império. No caso, as estatísticas alemãs 

estavam, como na maioria dos países, incluído o Brasil, fortemente influenciadas 

pelas categorias penais e, na opinião de alguns cientistas sociais como Tönnies, 

esse fato poderia dificultar a compreensão dos problemas de natureza social. 

Mesmo assim, a contribuição e a influência das estatísticas criminais parecem ser 

um ponto de debate entre os estudiosos daquele país, pois o valor das estatísticas 

para a administração interna das polícias foi reconhecido, mas mais como 

elemento de gestão do que como desdobramentos da influência das ciências 

criminais que as motivavam. Não obstante a esse fato, o conhecimento advindo 

com a produção de estatísticas criminais foi efetivamente usado pelo sistema de 

justiça da Alemanha que, após, 1871, viu aumentar em muito as atribuições do 

aparato policial (de controle da qualidade dos alimentos a supervisão de farmácias 

e controle de crimes, passando por inúmeras atividades de controle administrativo 

da população) (Deflem, 1997).  

A instituição policial tinha todos os poderes de “polícia”, no sentido de que 

detinha legitimidade para atuar como executora da vontade das leis em quaisquer 

áreas. Como contraponto, atualmente no Brasil o poder de polícia, em especial no 

que diz respeito aos códigos de postura dos municípios, não está nas mãos da 

instituição “polícia” mas nas prefeituras municipais, lhes cabendo a atribuição de 

fiscalização. Essa centralização de funções exigiu, assim, que a polícia 

constituísse sistemas de informação e controles rígidos sobre várias esferas da 

vida pública e, portanto, as estatísticas ocupavam posição de destaque nas 

relações de força. Por lei, Deflem indica que, no século XIX, todos os residentes, 

sejam naturais ou estrangeiros, deviam registrar suas entradas e saídas de uma 

cidade, obrigando, por exemplo, a Polícia de Berlin a manter cerca de 200 

funcionários para dar conta desse controle – numa população de 12 milhões de 

residentes. O sistema ‘Meldewesen’ tinha o propósito de esquadrinhar cada 
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dimensão da vida cotidiana e a polícia era a responsável pelo seu gerenciamento 

(Deflem, 1997). 

Em outras palavras, a Alemanha tinha nas estatísticas criminais um efetivo 

instrumento de gestão das instituições e de controle da população. 

Aparentemente, instituições externas e internas do sistema de justiça participavam 

do processo de produção de dados e o contar crimes e criminosos encontrava 

ressonância numa ideologia de centralização, planificação da sociedade e rígidos 

mecanismos de controle social. Atualmente, a Alemanha dispõe de sistemas de 

informação que articulam vários atores institucionais e, se não há concentração 

total nas mãos de uma agência, há a idéia do planejamento e da integração de 

ações, nos quais as estatísticas são vistas como insumos de gestão. Há todo um 

esforço de articulação interinstitucional e de estabelecimento de redes, na 

perspectiva da “gestão do conhecimento”, na qual as estatísticas são apenas um 

dos pilares que balizam a atividade de polícia. O outro pilar seria, no caso, a 

desobstrução dos fluxos e canais de informação e o investimento em inteligência 

policial. 

 

2.5.Estados Unidos 
Em sentido contrário ao da Alemanha, as estatísticas criminais nos Estados 

Unidos ganharam impulso após 1800 e se destacam pelo pragmatismo dos 

dirigentes políticos em considerar os dados como insumos ao planejamento e, ao 

mesmo tempo, articular uma rede de coleta de dados desvinculada diretamente da 

missão de controle social. A questão da Federação era o ponto principal nos EUA, 

ou seja, as estatísticas estavam intimamente ligadas à estrutura de administração, 

já que o principal problema estava no relacionamento entre as esferas estadual e 

federal. A forma como os dados foram sendo padronizados nacionalmente serve 

como exemplo para as questões de pacto federativo envolvidas na produção de 

informações em países com esse modelo de organização política, como é o caso 

do Canadá e do Brasil, na medida em que os dados locais já eram produzidos 

antes do governo federal entender necessário compilar estatísticas dessa 

natureza (Deflem, 1997; Robinson, 1969). 
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Louis Newton Robinson, escrevendo no início do século XX, afirma que o 

século XIX, tal como Adolphe Quetelet pensou, é o século das estatísticas e da 

quantificação da realidade. Em seu livro sobre a história das estatísticas criminais 

norte americanas, ele destaca a diferenciação nelas contida e afirma que, como 

estamos vendo nesse trabalho, os significados de crime e criminosos variam 

regionalmente e que, também, a circunscrição exata dos sentidos contidos nas 

estatísticas é fundamental para que elas possam ter alguma contribuição na 

discussão sobre o impacto de ofensas à lei e às pessoas têm na vida de uma 

sociedade. Assim, estatísticas criminais englobam dados sobre crime mas 

também dados sobre a forma como o Estado processa esses casos. Em outras 

palavras, estatísticas criminais contemplam dados sobre crime, justiça e prisão e 

são, portanto, estatísticas que empregam dois conceitos, ou melhor, duas 

unidades: crimes e criminosos. Trabalhar apenas com uma dessas unidades 

implica, por conseguinte, em assumir riscos de natureza conceitual e metodológica 

que podem comprometer a capacidade dos dados em descrever situações sociais. 

Nas palavras do autor, para o exemplo dos crimes, estatísticas de crimes 

possuem um “defeito realçado”, ou seja, elas falham em indicar a 

motivação/propensão para o cometimento do crime (Robinson, 1969: 3-5) 

Feita essa ressalva, Robinson (p. 8) destaca que, portanto, é necessário 

somar estatísticas de crime, criminosos, judiciais e prisionais para que se possa 

entender as estatísticas criminais nos Estados Unidos e, com isso, a compilação 

dos dados torna-se mais difícil do que em países como Alemanha, França ou 

Inglaterra. O autor destaca que nesses países as leis penais eram de alçada 

federal e as estatísticas tinham um parâmetro único para a sua produção, 

enquanto que nos EUA cada estado possui um código penal próprio, exigindo 

acordos e pactos sobre a possibilidade de um entendimento comum sobre o que 

se considera crime e criminoso — o caso recente das estatísticas policiais do 

Brasil demonstra um cenário parecido, no qual o Ministério da Justiça, por meio da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública, precisou, em 2003, organizar um 

quadro de relacionamento que permitisse que categorias de crimes fossem 

compatibilizadas numa mesma linguagem, ou seja, que tratamentos diferenciados 
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para situações idênticas tivessem suas formas de classificação local/regional 

identificadas e traduzidas para uma linguagem nacional de compilação de 

estatísticas (Brasil, 2003).  

Nessa perspectiva, constata-se que, nos EUA, as estatísticas criminais 

estaduais contemplavam dados sobre polícia, justiça e prisões. As estatísticas 

federais iniciam-se com o Censo de 1880, não obstante já existirem dados sobre 

uma das dimensões nelas contidas nos Censos de 1850, 1860 e 1870. Nesse ano, 

foi proposta ao Bureau do Censo uma pesquisa especial sobre “pauperismo e 

crime”, com ênfase nos dados prisionais e em sintonia com as teses européias 

sobre condicionantes socioeconômicos do crime e da violência (Lodge, 1952). Em 

1850, o Censo dispunha de dados sobre crimes e, em 1870, publicava 

informações somente dos criminosos. Será em 1880 que essas duas dimensões 

serão agrupadas e trabalhadas em conjunto (Robinson, 1969: 12). Há o destaque 

para o fato de que, com exceção das estatísticas prisionais, as demais foram 

produzidas pelo Bureau do Censo, que tinha a missão de estabelecer os 

parâmetros metodológicos e conceituais envolvidos nesse processo. Um exemplo 

da importância dada ao processo de padronização e discussão conceitual, é o que 

descreve, nos termos desse texto, os jogos de poder e segredo embutidos na 

produção de estatísticas prisionais. Ainda sobre o século XIX, Robinson irá 

apresentar o caso no qual os US Marshals, espécie de polícia judiciária federal, 

produziam estatísticas prisionais apenas quando lidavam com pessoas 

condenadas – presos em fl agrante e por outras modalidades não eram contados 

– e demonstra que, ao restringir essa informação a um procedimento jurídico-

legal, o que estava em jogo era a necessidade de um conhecimento prévio sobre 

os procedimentos e, portanto, que a estatística era uma atribuição de um grupo de 

operadores da lei iniciados nessa linguagem e, o mais importante, conhecedor dos 

meandros do funcionamento do sistema de justiça criminal dos EUA (1969: 14-15). 

Significa dizer que, mesmo com alguns cuidados com a transparência dos 

conceitos usados, o acompanhamento estatístico do movimento prisional estava 

condicionado à estrutura dos Marshals, num quadro de fortalecimento da 

burocracia. 
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Outro exemplo que merece menção é a importância da questão racial no 

Plano de Estatísticas Sociais dos EUA, no qual crimes e criminosos tinham 

destaque. Segundo o autor, o Censo de 1850 traz quatros principais perguntas, 

sendo uma primeira sobre o número de condenados por crime e ano; a segunda 

sobre o número de prisioneiros em 1o de junho de 1850; a terceira sobre 

nascimentos; e, por fim, a quarta sobre a cor dos norte-americanos nascidos 

naquele ano. Essas questões aplicavam-se, em tese, a todos os habitantes livres 

e não aos escravos. Esses, nas instituições prisionais ou correcionais, eram 

enumerados enquanto tal. Como discutido na parte sobre a história das 

estatísticas criminais da época do Império brasileiro, a ideologia racial mostra-se 

suficientemente forte para, além de classificar a população segundo a categoria 

“cor”, impor tratamento classificatório diferente segundo a condição de livre ou 

escravo (Robinson, 1969: 14-15). 

No que diz respeito às estatísticas estaduais, Nova Iorque foi o primeiro 

estado a possuir monitoramentos sistemáticos na área, seguido de Massachusetts 

e do Maine. Em geral, os dados eram enviados aos procuradores dos estados ou 

as escrivães das cortes criminais e, em alguns casos, ao procurador geral, aos 

governadores e aos secretários de Estado. Segundo o texto analisado, a origem 

das estatísticas de Massachusetts se deu em 1832. Nesse ano, foi definido que o 

Procurador Geral do Estado deveria apresentar um relatório sobre os fatos e 

processos atendidos no ano, incluindo resumos dos casos registrados pelos 

procuradores distritais. Esse relatório foi então produzido para cada ano legislativo 

até 1843, quando a Procuradoria Geral foi extinta. Os procuradores distritais 

continuaram enviando os relatórios diretamente para a assembléia legislativa até 

1849. Nesse ano, a Procuradoria é recriada e novamente fica encarregada dos 

relatórios de fatos e processos.  

Não obstante esse movimento, os dados do século XIX eram publicados 

nos relatórios oficiais, mas poucos eram aqueles que possuíam dados para o 

conjunto completos de cidades do estado. Em termos de “utilidade” serviam 

apenas para demonstrar a natureza do trabalho das cortes, mas não para serem 

usados no estudo das evidências de crimes (Robinson, 1969: 43-46). Nos termos 
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da discussão aqui empreendida, a transparência era um pressuposto político e a 

regra não parecia ser a do segredo burocrático, mesmo que, como vimos, alguns 

atores institucionais procurassem se apoderar das estatísticas em seus “jogos de 

poder”.  

Nova Iorque teve a produção de estatísticas iniciada um pouco antes, em 

1829, e também focava dados judiciais, mas com grande influência do ideário de 

Quetelet, ao ponto de Robinson afirmar que o autor francês foi “o responsável pelo 

início das estatísticas judiciais na área criminal em Nova Iorque” (p. 47). Entre 

1829 e 1861, as estatísticas foram ganhando legitimidade e a questão central era 

ampliar a cobertura para todas as cidades do estado. Sua institucionalização 

ocorreu em 1861, quando uma lei foi aprovada com o objetivo de consolidar todos 

os atos referentes às estatísticas sem, no entanto, alterar em demasia os critérios 

existentes até então. Mudanças mais profundas foram conduzidas somente em 

1866 e, a partir daí, uma série de outros atos normativos foram sendo publicados 

e a versão final das regras e critérios de produção acabou sendo compilada no 

Código Criminal do estado que, inclusive, estabelece penalidades e multas para 

aqueles que não seguirem as normas fixadas (Robinson, 1969: 47-49). Nesse 

caso, nota-se que a influência das teses quantificadoras da realidade se faziam 

presentes com força e a ideologia positivista ganhava terreno. 

Percebe-se, assim, que as diferenças estaduais sempre foram acentuadas 

e, em 1933, apenas 22 estados produziam estatísticas criminais. No entanto, elas 

eram consideradas de baixa qualidade técnica e sofreram resistências dos 

especialistas ao seu uso isolado. Elas trouxeram à tona uma nova questão: a da 

articulação entre os vários produtores e que, pelo modelo de organização política 

norte-americano, poderia ser feito pelo governo federal, mas desde que pactuado 

e discutido entre todos os atores institucionais envolvidos – não havia 

pressupostos legais que exigissem a vinculação de um estado ao sistema nacional 

de estatísticas, a não ser quando os crimes são de jurisdição federal, quando há 

um tratamento diferenciado (nesse caso, existem dados considerados de maior 

qualidade). Além do Bureau do Censo e as agências estaduais e, após 1926, 

juntam-se a elas o Bureau da Infância, ao iniciar a produção de estatísticas sobre 
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casos envolvendo jovens no âmbito judicial, e o Bureau Federal de Prisões, que 

publica desde 1929 estatísticas de prisioneiros federais. Eram muitos os atores e 

instituições envolvidas e não havia articulação entre os produtores nem entre eles 

e os usuários de informações (Defl em, 1997: 7). 

Considerando tal multiplicidade de instituições envolvidas na coleta e 

produção de estatísticas de crime, a situação foi, como conta Deflem, reconhecida 

como “intolerável”. Uma iniciativa da Associação Internacional de chefes de 

polícia, em 1920, foi o início de uma grande transformação nesse cenário e que é 

vista como o ponto de partida para a solução do “lack of uniformity”, ou seja, para 

a desarticulação e a inexistência de padrões. A associação formou um comitê para 

desenhar registros uniformes de crimes, ou, como é mais conhecido pela própria 

sigla em inglês, UCR (Uniform Crime Reports). O Congresso dos EUA autorizou, 

assim, a Divisão Nacional de Identificação e Informação do Departamento de 

Justiça a coletar e organizar estatísticas policiais de acordo com as sugestões da 

Associação Internacional de chefes de polícia - AICP. Em paralelo, em 1933, três 

divisões do governo Federal atuavam na área: o Bureau do Censo, para as 

estatísticas de prisões; o Bureau de Investigação do Departamento de Justiça 

(FBI), para as estatísticas policiais; e, por fi m, o Bureau de Infância do 

Departamento do Trabalho, para os dados sobre crimes juvenis (Deflem, 1997: 7-

8). 

A história do UCR e de sua institucionalização será mais detalhada em 

seguida. Entretanto, o desenvolvimento das estatísticas criminais norte-

americanas foi, conforme pudemos constatar, inspirado na idéia de que era 

necessário “conhecer” o crime e somente com o acúmulo contínuo de dados é que 

as estatísticas podiam ser úteis à administração eficiente do sistema de justiça 

criminal. A proposta era “obter o maior número de resultados possíveis”, ou seja, 

há uma aposta numa racionalidade governamental, na qual os dados ajudariam na 

gestão do sistema e que eles podiam transformar o modelo de organização da 

justiça (Defl em, 1997: 7-9). O que estava em jogo é o estatuto ontológico das 

estatísticas e sua capacidade em traduzir, de forma confiável e utilizável na gestão 

de políticas públicas, crimes e criminosos como produtos de fatos sociais e 
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modelos de atuação das instituições do Estado responsáveis por processá-los e 

oferecer respostas à demanda por lei e ordem. Há a preocupação com o conteúdo 

e com as categorias empregadas e com a forma como elas são compreendidas 

tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Se as estatísticas nos EUA são 

diretamente tributárias do debate europeu sobre governamentalidade, elas 

possuem uma particularidade marcante. Elas revelam uma obsessão diferente 

pela obtenção de dados de crimes, como relata Deflem, e traz à tona os 

significados e usos desse termo (1997: 10-12). 

Percebe-se, assim, que, de um lado, produtores e usuários foram 

minimamente contemplados em suas demandas e, por outro, que a transparência, 

enquanto pressuposto político e ideológico, parece ter mais força e legitimidade do 

que os casos da Alemanha e do Brasil, onde os “segredos de Estado” ajudam a 

conformar o lugar das estatísticas criminais na operação do sistema de justiça. 

Entretanto, mesmo com a transparência sendo um pressuposto político e 

ideológico, as questões metodológicas implicadas na produção de dados 

nacionais levanta uma outra questão-chave: de que forma a produção de 

estatísticas pode ser apropriada pelo Estado, em suas múltiplas esferas e 

poderes, e contribuir no desenho e na efetividade de políticas públicas? O relato 

da história pós-UCR nos ajuda a pensar respostas parciais a essa pergunta.  

Sobre essa história, o “Relatório Final do Grupo Gestão da Informação”, 

produzido sob a coordenação do sociólogo Cláudio Beato, da Universidade 

Federal de Minas Gerais, com a finalidade de subsidiar a implementação do 

“Sistema Único de Segurança Pública”, concebido pelo Governo Federal do Brasil 

em 2003 como resposta às demandas por maior envolvimento federal na questão 

da segurança pública, faz uma síntese que, a meu ver, vale ser reproduzida. 

Antes, destaca-se que o relatório foi pensado na perspectiva de propor políticas de 

integração de informações e constituição de sistemas de informação e, portanto, 

entende que a visão sistêmica é a mais adequada para organizar a produção de 

estatísticas no âmbito da justiça criminal brasileira, incluída a segurança pública. 

Assim, segundo o relatório, “os Estados Unidos não contavam com um sistema 

adequado de estatísticas descrevendo a criminalidade e a resposta da justiça 
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criminal até a década de 1970 e, mesmo então, grande parte da informação 

acerca do processamento dos casos no sistema de justiça criminal não se 

encontrava disponível em um banco de dados nacional. Os sistemas de dados 

atualmente existentes são substancialmente melhores que os disponíveis na 

década de 1970. Não obstante, ainda há lacunas importantes” (Beato et al., 2003). 

Entre os “sistemas de informação” usados atualmente, o relatório aqui 

trabalhado cita que “há duas séries estatísticas principais que visam medir o nível 

e as mudanças no nível da criminalidade nos Estados Unidos – o Survey Nacional 

de Vitimização pela Criminalidade (NCVS) e os Registros Unificados da 

Criminalidade (UCR). O primeiro é um survey de vitimização autodeclarado 

administrado a uma amostra da população não-institucionalizada dos Estados 

Unidos com 12 anos de idade ou mais. Os Registros Unificados da Criminalidade 

são uma série de dados administrativos, na qual os crimes conhecidos pela polícia 

são registrados pelas agências policiais locais e encaminhadas ao Bureau Federal 

de Investigação (FBI) para serem agregados aos totais nacionais. Atualmente, os 

UCR incluem o Sistema Sumário, que opera desde 1930, e o Sistema Nacional de 

Registro Baseado em Incidentes (NIBRS), que ainda se encontra em fase de 

implementação” (Beato et al., 2003: 6-13).  

Em termos metodológicos, o NCVS é diferente dos surveys de vitimização 

típicos mais familiares, tais como o Survey Internacional de Vitimização pela 

Criminalidade (ICVS) ou o Survey Britânico da Criminalidade (BCS). O NCVS 

oferece estimativas sobre o nível e a mudança no nível da vitimização para os 

seguintes crimes: estupro, agressão sexual, roubo, agressão agravada, agressão 

simples, arrombamento, furto, roubo de veículo automotor e vandalismo” (Beato et 

al., 2003, 2003: 6-13). Já os UCR (sistema sumário), segundo o relatório, 

representaram “um grande avanço na estatística criminal, uma vez que ofereciam 

uma classificação uniforme das ofensas que permitia a produção de um indicador 

nacional das mudanças no nível da criminalidade nos Estados Unidos. Em um 

país com 50 estados e 50 códigos legais diferentes, esta uniformidade foi 

essencial para a produção de estimativas nacionais” (Beato et al., 2003: 6-13). 

Seu desenho metodológico propõe agregar os dados das várias agências policiais 
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– em 2002 elas totalizavam cerca de 18 mil – e constituem-se em uma série 

administrativa na qual as agências locais fornecem as contagens dos crimes e 

prisões ocorridos em sua jurisdição para o programa estadual dos UCR ou 

diretamente para a Unidade de Registros Criminais Uniformes do FBI, que agrega 

essas contagens em uma estimativa nacional dos crimes conhecidos pela polícia e 

das prisões por ela efetivadas (Beato et al., 2003: 6-13). 

O relatório indica também que os dados dos UCRs (sistema sumário) estão 

disponíveis, para vários anos, para qualquer interessado e podem, mesmo, serem 

obtidos por meio da Internet e dos Arquivos Nacionais de Dados sobre Justiça 

Criminal contidos no Consórcio Inter-universitário para Pesquisa Social e Política, 

na Universidade de Michigan. Significa dizer, portanto, que os dados dos UCRs 

têm sua divulgação e disseminação incentivadas, e que a dimensão dos usuários 

preocupados com os fenômenos crime e controle da criminalidade não é 

exclusividade apenas das instituições integrantes do sistema de justiça. Em outras 

palavras, outros atores usam os dados e têm neles uma possibilidade de 

discussão pública sobre como lidar com crimes e criminosos. Aqui, a 

transparência da informação não somente é um pressuposto como é um dos eixos 

estruturadores da ação de produção de estatísticas.  

Os aspectos metodológicos e a preocupação de torná-los transparentes, 

bem como de aumentar a capacidade de utilização dos dados gerados no 

planejamento de políticas públicas e no estudo do crime, permitiram o 

desenvolvimento de uma segunda geração dos UCRs, o NIBRS, ou Sistema 

Nacional de Registro Baseado nos Incidentes. Desenvolvido em 1985, o NIBRS 

pretende eventualmente substituir o sistema sumário do UCR e foi projetado para 

estimar níveis e mudanças da criminalidade e do perfil dos indivíduos presos. 

Contudo, ele se baseia nos incidentes, nos crimes registrados em cada agência 

local, e não em dados agregados.  Conseqüentemente,ele inclui muito mais 

informação sobre os crimes, vítimas e criminososdo que os dados do sistema 

sumário (Beato et al., 2003: 6-13). 

Em resumo, os sistemas de informação existentes nos EUA, sejam tratando 

registros administrativos ou dados coletados por intermédio de pesquisas de 
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opinião (surveys), foram e são o principal instrumento para a transformação das 

estatísticas em insumos ao conhecimento sobre crimes, criminosos, vítimas e 

modelos de atuação do Estado na área da segurança e da justiça. O 

desenvolvimento de técnicas cada vez mais apuradas e de mecanismos de 

controle da qualidade dos dados coletados realça a força da perspectiva 

quantificadora e a aderência do positivismo como ideologia hegemônica. 

 

2.6.Registros administrativos e gestão institucional da segurança e da 
justiça 

No entanto, os Estados Unidos também se destacam por adotarem 

sistemas que visam, especificamente, incorporar as estatísticas na dimensão de 

gestão e administração da segurança e da justiça. Em 1984, o Bureau de 

Estatística da Justiça – BJS iniciou uma nova coleta de dados: a Gestão Policial e 

Estatística Administrativa (LEMAS), projetada para descrever a estrutura e as 

políticas das organizações policiais em nível nacional. Através de questionários bi-

anuais enviados a uma amostra nacionalmente representativa de organizações 

policiais, cada agência é solicitada a declarar as funções executadas pela 

organização, o número e o tipo de pessoal, os diversos tipos de políticas seguidas 

e os programas da agência, bem como as várias tecnologias disponíveis aos 

oficiais da organização, entre elas computadores e armas. Além disso, o BJS 

produz publicações de rotina que descrevem diferentes segmentos da atividade 

policial, tais como grandes departamentos de polícia, departamentos de xerifes, 

polícias menores e polícia especial (Beato et al., 2003: 6-13).  

Fora do âmbito policial, há sistemas sobre o Ministério Público, Justiça e 

Prisões. No primeiro caso, há duas séries de dados que descrevem as decisões 

tomadas e as políticas seguidas nos processos. Segundo o Relatório Final, “o 

primeiro é a Estatística Estadual do Processo na Justiça (SCPS) (anteriormente, 

até 1994, Programa Nacional de Registro Pré-Julgamento (NPRP)), que oferece 

dados sobre os processos na justiça criminal de pessoas acusadas por crimes 

graves. O segundo é o Survey Nacional dos Promotores (NPS), que coleta dados 

sobre recursos, políticas e práticas dos promotores locais”. Como exemplo, a 
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SCPS inclui “as pessoas acusadas por crimes graves em 40 jurisdições 

representativas dos 75 maiores condados. São obtidos dados dos arquivos da 

justiça sobre características demográficas, ofensas com prisão, situação na justiça 

criminal no momento da prisão, prisões e condenações anteriores, liberação por 

fiança ou pré-julgamento, registro do comparecimento ao tribunal, novas prisões 

durante a liberação de pré-julgamento, tipo e conseqüência da adjudicação e tipo 

e duração da sentença. Estes dados são coletados aproximadamente a cada dois 

anos, começando por 1988 (Beato et al., 2003: 6-13).  

Já as decisões sobre condenação e sentenciamento feitas nos tribunais 

criminais em todo o país são descritas na SCPS e no Programa Nacional de 

Registro Judicial (NJRP), que se baseia em uma amostra nacional dos 

julgamentos por crimes graves nos condados e constitui um quadro mais 

representativo nacionalmente das condenações e sentenciamentos. Ele não 

oferece, segundo o relatório usado como fonte de referência, dados sobre o 

histórico criminal dos réus. Na lógica norte- americana de incorporar surveys como 

instrumentos de gestão, há ainda o Survey da Organização dos Tribunais 

Estaduais – SCCO. Ele contém informações descritivas básicas sobre os sistemas 

estaduais de justiça de apelação e julgamento. É coletada informação sobre 

tribunais e juízes, seleção e serviço judicial, procedimentos administrativos, júri e 

estrutura do tribunal a partir da população dos tribunais estaduais. O conjunto 

mais recente inclui dados sobre a proliferação dos tribunais especializados, 

adjudicação de casos de violência doméstica, defesa por insanidade e sistemas 

automatizados de informação judicial. Esses dados foram coletados a intervalos 

irregulares, especificamente em 1980, 1987, 1993 e 1998 (Beato et al., 2003: 6-

13). 

Por fim, no âmbito prisional, os dados descrevem o estoque e o fluxo de 

prisioneiros, bem como a estrutura e os recursos empregados na sua contenção. 

Estes conjuntos de dados incluem a Estatística Nacional dos Prisioneiros (NPS), o 

Censo das Facilidades Correcionais (CSCF), o Censo das Prisões (CJ), o 

Programa Nacional de Registro Correcional (NCRP), o Survey dos Internos das 

Facilidades Correcionais Estaduais e Federais (SISFCF) e o Survey dos Internos 
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das Prisões Locais (SILJ). Além disso, o Bureau de Estatística da Justiça coleta 

dados sobre os internos que foram condenados à pena de morte. Destaca-se, 

ainda, a existência de inúmeras agências federais com poder de polícia (Bureau 

Federal de Investigação; Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo; Serviço de 

Alfândega; Serviço de Elite; Agência Anti-Drogas - DEA; Serviço de Imigração e 

Naturalização). 

Entretanto, a conseqüência dessa necessidade de accountability explicaria 

o fato de haver poucas estatísticas coletadas e publicadas na esfera federal. Além 

disso, quando esses dados existem e são disponibilizados ao público, isso é feito 

por intermédio de um grande número de relatórios dispersos. Como resultado, o 

quadro estatístico das agências federais é parcial e fragmentado (Beato et al., 

2003: 12-13). Significa dizer, assim, que o pressuposto de transparência é 

obnubilado pela fragmentação institucional e as estratégias e táticas do poder 

tornam-se opacas à opinião pública e à compreensão dos movimentos tomados 

pelas agências. O jogo de poder parece retirar legitimidade das estatísticas para 

descrever a realidade e as relega ao papel de insumos ao planejamento 

burocrático. 

 Aparentemente, no entanto, esse é um processo circunscrito, em maior ou 

menor grau, às agências vinculadas ao Poder Executivo. As estatísticas dos 

demais poderes não possuem movimento semelhante, na medida em que 

monitoramentos externos e internos são incorporados. Como exemplo, o relatório 

cita que, em 1987, o Bureau de Estatística da Justiça criou o Centro de Pesquisa e 

Estatística Federal da Justiça (FJSRC) com o objetivo de desenvolver um conjunto 

de estatísticas mais uniforme e acessível para o sistema federal de justiça. O 

centro é administrado pelo BJS em contrato com a ONG Instituto Urbano. A 

equipe do Instituto Urbano continuamente solicita dados de várias agências e os 

disponibiliza no sítio de Internet do Centro. Além disso, o Centro desenvolveu um 

manual sobre as funções, os termos e as definições utilizados em cada agência 

federal de justiça. Deste modo, pode-se conhecer tanto a ação do procurador 

nacional quanto do juiz do tribunal distrital a respeito do mesmo caso (Beato et al., 

2003: 2003: 13).  
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Enfim, o modelo dos EUA mostra-se complexo e associa níveis de segredo 

e transparência da informação que se de um lado dota o Estado e a sociedade de 

mecanismos de “accountability”, por outro lado exige um domínio considerável de 

métodos, técnicas e linguagens que acabam por constituir um novo campo de 

atuação, o do especialista em sistema de informações criminais. Como defende 

Mathieu Deflem, a história das estatísticas criminais dos Estados Unidos, como 

também da Alemanha e de países como França, Inglaterra e Canadá, que 

veremos a seguir, permite visualizar a operacionalização de uma nova “tecnologia 

de governo”, baseada no risco e no poder; nas racionalidades governamentais 

proposta por Focault (Defl em, 1997) e que nos remetem, como já visto, aos 

modos de pensar e aos estilos de raciocínio que se concretizaram numa 

determinada série de práticas cotidianas de saber e poder (Garland, 1999). Numa 

outra perspectiva, a assunção das estatísticas criminais em peças de práticas de 

racionalidades governamentais implica no reconhecimento, segundo William 

Chambliss (2001), da sua capacidade de serem utilizadas como elementos de 

ação política e de reforço de desigualdades. Esse autor cita, como exemplo, que a 

produção seletiva de dados sobre determinados crimes e criminosos estaria a 

revelando a reprodução de desigualdade e desrespeito às minorias (Chambliss, 

2001: 48, 67-126) – a guerra contra o terrorismo, por exemplo, foca tipos de 

pessoas e comportamentos que devem ser monitorados e vigiados, exigindo a 

constituição de categorias específicas para tal atividade. 

 

2.7.Canadá 
Para concluir, até pelas semelhanças com o nosso modelo de pacto 

federativo e de organização das instituições de justiça, apresenta-se, mesmo que 

brevemente, alguns tópicos sobre a história das estatísticas criminais no Canadá, 

que dispõe de dados detalhados sobre crimes (taxas e números absolutos) para 

as províncias e principais cidades do país. Assim, a produção de tais dados no 

Canadá está concentrada no Centro de Estatísticas Judiciais - CCJS, criado no 

final dos anos da década de 1970 com a missão de melhor analisar os fenômenos 

descritos pelas estatísticas criminais. Até 1981, no entanto, a coleta dessas 
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estatísticas era atribuição da Divisão de Estatísticas Judiciais do Bureau de 

Estatísticas do País, mas apresentavam problemas de compreensão e 

compatibilização entre as diferentes áreas e regiões do Canadá. Com o aumento 

da demanda por ações federais na segurança pública, em 1974 é formado o 

Comitê Assessor das Províncias e da Federação para identificar e propor soluções 

para tais problemas. Nesse espírito é que o CCJS foi concebido. Todavia, as 

resistências dos estatísticos canadenses em criar um Centro Independente do 

Bureau de Estatísticas Nacional fi zeram com que ele assumisse a condição de 

“órgão satélite” do Bureau e, ao mesmo tempo, usufruísse certa autonomia 

administrativa, num movimento de meio termo entre a criação de uma agência 

completamente independente e um órgão vinculado a outra instituição. 

Aparentemente, o que estava em jogo, era a disputa pelas prerrogativas dos 

discursos técnicos acionados pelos resultados dos inquéritos estatísticos 

(Haggerty, 2001: 14-16). 

Mesmo sendo um órgão que goza de certa autonomia administrativa, ele 

estava matricialmente vinculado tanto ao Bureau de Estatísticas quanto às 

instituições do sistema de justiça criminal, uma vez que seu papel é o de 

compilação e análise a partir de informações fornecidas por 24 diferentes agências 

federais, provinciais e locais. Para coordenar todos esse atores institucionais, há 

um Conselho de Informações sobre Justiça, presidido pelo Vice-Ministro da 

Justiça do Canadá – a escolha do vice-ministro como o coordenador do conselho 

revela a proposta de posicionar as discussões no âmbito dos aspectos técnicos e 

burocráticos, uma vez que, em geral, vice-ministros ou secretários executivos, 

como são conhecidos no Brasil, têm o papel, exatamente, de fazer a máquina 

administrativa funcionar e liberar o tempo dos ministros para a ação política. 

Assim, o Conselho de Informações sobre Justiça e o Bureau de Estatísticas do 

Canadá elaboram a política de informação, os orçamentos e os planos de ação 

para a área de estatísticas criminais e o Centro de Estatísticas Judiciais – CCJS é 

o responsável pela execução das políticas estabelecidas. 

Em paralelo à produção de estatísticas para monitoramento também são 

elaborados programas e planos de assistência técnica e de análise de situações 
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enfrentadas pelas agências do sistema de justiça criminal. O CCJS funciona como 

órgão de assessoramento e suporte às instituições e procura legitimar-se 

exatamente por ocupar um espaço de contribuição na execução das políticas 

criminais e de segurança pública. Mais do que qualquer outro país, o CCJS 

mostra-se como o elo articulador da produção de estatísticas e informações 

criminais produzidas nas várias esferas de poder e de governo e, ao contrário do 

que a centralidade de sua posição pode levar a acreditar, trata-se de uma 

estrutura relativamente pequena, com cerca de 70 funcionários (em alguns 

momentos chegou a 130 funcionários, quase sempre quando da realização de 

pesquisas de campo). Quando necessário, o centro localiza e recruta especialistas 

e os contrata como consultores e assessores (Haggerty, 2001: 16-18). 

Entretanto, o modelo canadense não é isento de críticas e uma delas é a 

permeabilidade do CCJS às ingerências políticas ideológicas. Na medida em que 

o CCJS configura-se como espaço de poder, o interesse pelo seu controle e 

definição de sua agenda pode ser provocado mais por questões de natureza 

política do que pelos aspectos envolvidos na análise dos resultados obtidos das 

estatísticas sobre crimes e criminosos. Tal como nos EUA e na Europa, o CCJS 

trabalha com registros administrativos e também com a aplicação de surveys, num 

processo no qual é o responsável pelas categorias e pelas classificações 

adotadas para tratar crimes e criminosos. Por mais que os funcionários do centro 

anunciem sua independência e autonomia, existe uma pressão grande para a 

existência de controles e regras para produção e disseminação de estatísticas 

(Haggerty, 2001: 126-142). 

 

2.8.Um Balanço Final das Experiências Estrangeiras 
Se as estatísticas criminais foram definidas como sendo produtos do século 

XIX, como afirma Morrinson (1897), elas, no século XX, continuaram centrais nas 

disputas pelo domínio e controle dos elos de articulação de ações de pacificação 

social; de discursos de verdades que lutam pela prerrogativa de guiar as políticas 

públicas. Os vários modelos analisados indicam que existe uma tensão 

permanente entre gestão e formas de “accountability” e as estatísticas 
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funcionariam como chave interpretativa entre essas duas dimensões, sendo vistas 

como elementos centrais dos sistemas de informação das sociedades 

democráticas (United Nation, 2001).  

Várias são as possibilidades de organização, mas o consenso histórico 

parece ser o de que as estatísticas servem melhor aos propósitos de 

governamentalidade quando integrantes de sistemas integrados de informação, 

que contemplam análises de registros administrativos e pesquisas de survey 

(vitimização, entre outras). Isso chega a ponto de que organismos multilaterais 

como a ONU (Organização das Nações Unidas) e organizações civis elaborarem 

planos para o desenvolvimento de sistemas de estatísticas da justiça criminal. 

Muitas das experiências tratadas indicaram, ainda, que o pacto federativo é 

determinante para a configuração de modelos mais ou menos integrados de 

dados.  

No caso da ONU, ela publica, desde os anos 1980, anualmente, um manual 

para desenvolvimento de tais sistemas e cuida de expor as várias arquiteturas 

possíveis para a organização de estatísticas – de agências independentes de 

produção a centros ligados às agências policiais e judiciais, passando por 

aspectos de linguagem, padronização de classificações e treinamento de pessoal 

(United Nations, 2001). Fora isso, as Nações Unidas possuem uma Divisão de 

Estatísticas, ligada ao seu Conselho Econômico e Social, que fez aprovar, em 

1993, princípios fundamentais para a produção de estatísticas oficiais em seus 

Estados membros, bem como orientações para as suas aplicações (United 

Nations, 2004) 

Já o Vera Institute of Justice, organização civil dedicada a discutir questões 

ligadas à segurança e à justiça, produziu, com suporte financeiro do Departamento 

de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, um guia para a construção de 

indicadores de performance na área de justiça que consigam medir o progresso de 

ações de segurança e justiça. Nesse guia, as estatísticas criminais produzidas 

pelas agências oficiais têm função-chave e demonstram a crença na capacidade 

da informação, enquanto estoque de conhecimento e capital social, pode ser útil à 

democratização das instituições de justiça (Vera Institute, 2003).  
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Ainda no campo dos requisitos democráticos, outro fator de destaque é o 

que se pôde avaliar que países com maior tradição de acompanhamentos 

estatísticos de crimes e criminosos têm, nos seus Parlamentos, um espaço 

permanente para a apresentação e a discussão dos dados produzidos. A 

obrigatoriedade de apresentação de balanços e prestações de contas parece 

mudar a relação das instituições com as estatísticas e sua produção passa a ser 

alvo de atenção e poder. Retomando Bobbio (1995: 13-31; 1999: 399), esse 

movimento indica a força da dicotomia entre público e privado, entre controle 

público da ação estatal.  

Outrossim, se comparadas ao exemplo brasileiro, as experiências 

internacionais demonstram que esse último ainda não conseguiu equacionar como 

fazer funcionar a articulação interinstitucional e, mais, não conseguiu localizar o 

lugar das estatísticas nas relações de poder e governamentalidade, mas essa é a 

história dos dois próximos capítulos, que pretendem discutir como o Brasil, em 

geral e São Paulo em particular produziram dados criminais e em que medida 

esses estavam ou não associados ao debate político sobre a transparência e os 

controles públicos do poder; ao debate sobre regras democráticas de 

funcionamento do sistema de justiça criminal. 
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3. SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O BRASIL 

3.1.O Caso SUS 
No atual cenário de debates em torno da constituição de um Sistema Único de 

Segurança Público (SUSP), a discussão da constituição de um Sistema de 

Informação em Segurança Pública mostra-se fundamental, já que políticas e 

estratégias setoriais de comunicação e informação fazem parte da espinha dorsal 

de qualquer proposta de mudança nos modelos institucionais de gestão. Neste 

sentido, a experiência da reforma sanitária brasileira, a qual culminou na 

implementação do Sistema Único de Saúde – SUS não deve ser desprezada, 

dadas algumas similaridades entre o processo hoje vivido no setor de segurança 

pública brasileiro e o vivido no setor saúde. Assim, a análise da trajetória de 

constituição do SUS particularmente no tocante à experiência do Sistema de 

Informação em Saúde pode oferecer alguma inspiração para a elaboração da 

arquitetura de um Sistema de Informação de Segurança Pública. Na prática o 

próprio avanço da implantação do SUS, que tem como principais diretrizes de 

atuação político administrativa a descentralização da gestão dos serviços e a 

participação popular, tornou necessária a descentralização da produção das 

informações em saúde, de modo a possibilitar a gestão e definição de prioridades 

no plano do município, reconhecido como ente governamental autônomo com 

responsabilidades no tocante ao planejamento, organização, controle e avaliação 

das ações e serviços de saúde. Neste sentido, produzir, gerenciar e divulgar 

informações constitui elementos estratégicos, servindo para o fortalecimento das 

ações estatais. 

No campo da saúde no Brasil, até a década de 70, grande parte dos 

indicadores de saúde da população era obtida indiretamente através de 

estimativas baseadas em dados censitários e pesquisas amostrais, já que poucos 

estados possuíam sistemas de informação que permitissem a obtenção por 

métodos diretos de indicadores epidemiológicos. Os sistemas de informação 

criados nos anos 70 e 80 espelhavam a intervenção centralizadora do Estado, a 

par de uma tecnologia de processamento de dados que exigia computadores de 
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grande porte, e a inexistência de recursos humanos qualificados disponíveis para 

a gestão e produção de informações. Este cenário acabou por relegar as 

atividades de gerenciamento dos sistemas que abarcavam a introdução de críticas 

de dados, análise de consistência e a avaliação de cobertura para o nível federal 

de gestão da saúde. 

Nos anos 90, testemunhou-se a expansão dos sistemas de informação no 

plano municipal, o que foi bastante facilitado pela incorporação da informática nos 

serviços de saúde. Entretanto, estes sistemas eram falhos, dada a baixa cobertura 

levando a elaboração de indicadores pouco confiáveis e que não refletiam a 

condições reais de saúde da população. Neste mesmo período, por iniciativa do 

Ministério da Saúde e da Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde 

Coletiva (ABRASCO), foi realizado um diagnóstico dos sistemas de informação em 

saúde de abrangência nacional o qual apontou dentre outros problemas: 1) falta 

de normatização e padronização dos documentos dos sistemas, 2) dificuldades de 

acesso à informação, 3) dificuldade de compatibilizar a informação. Seguiu-se um 

grande esforço para superar os problemas existentes nos sistemas de informação 

de abrangência nacional, o qual culminou na revisão dos documentos básicos de 

coleta do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e do Sistema de 

Informação de Nascidos Vivos (SINASC), criando-se Manual de Declarações de 

Óbito e de Nascimento (DO e DN), obtendo-se assim padronização das variáveis 

existentes nestes instrumentos e documentando a definição destas variáveis. 

Em 1996, o Ministério da Saúde, em conjunto com a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), criou a RIPSA (Rede Integrada de Informações 

para Saúde), a qual colocou-se como fórum técnico das diversas agências 

produtoras de informações de saúde e usuários e definição dos indicadores 

básicos de saúde do país, variáveis mínimas de identificação do indivíduo e da 

ocorrência do evento, formulação de propostas de capacitação de recursos 

humanos, e identificação dos principais problemas na produção e disseminação 

das informações em saúde, avançando no processo de padronização dos 

sistemas e compatibilização dos sistemas de informação. Concomitantemente, o 

desenvolvimento de tecnologia pelo Departamento de Informática do SUS 



 48

(DATASUS) facilitou a produção e disseminação de informações que hoje podem 

ser disponibilizadas com poucos meses após a ocorrência do evento. 

Assim, existem atualmente no país 28 sistemas nacionais de informação 

sobre saúde. Estes sistemas estão sob a gestão do Departamento de Informática 

do SUS – DATASUS e do Centro Nacional de Epidemiologia – CENEPI, da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), todos vinculados ao Ministério da 

Saúde. No quadro 1 abaixo são apresentados esquematicamente e a título de 

exemplo os principais sistemas nacionais de informação de interesse para a 

saúde. 

Quadro – Principais Sistemas Nacionais de Informação de Saúde 

Base de dados Atualização Instituição Unidade Unidade espacial Ano de 

responsável de registro de referência criação 

Base de Dados Atualização
Instituição 

Responsável
Unidade de 

Registro 

Unidade 
Espacial de 
Referência 

Ano de 
Criação

Sistema de 

Informações de 

Mortalidade - SIM

Aanual 
CENEPI  

  
Óbito 

Município, 

endereço * 
1975 

Sistema de 

Informações de 

Nascidos Vivos –  

SINASC 

Anual CENEPI Nascimento
Município, 

endereço * 
1990 

Sistema de 

Informações 

Hospitalares -  

autorização de 

internação 

Mensal DATASUS 
Procedimento 

médico 

CEP, 

endereço ** 
1981 
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hospitalar 

SIH/SUS 

Sistema de 

Informações 

Ambulatoriais - 

autorização de 

procedimentos de 

alta complexidade 

- SIA/SUS (APAC) 

Mensal DATASUS 
Terapia 

utilizada 

CEP, 

endereço ** 
1997 

Sistema de 

Informação de 

Atenção Básica 

SIA 

Mensal PACS/PSF Família Microárea   

Sistema de 

Notificação de 

Agravos SINAN 

Mensal CENPI 
Agravo a 

saúde 

Bairro, 

endereço* 
1995 

* O registro de endereços nessas bases de dados é mantido em arquivo separado 

e sigiloso nas secretarias municipais e estaduais de saúde. 

** O registro de endereços na base de dados do SIA/SUS (apac) é mantido em 

sigilo pela DATASUS com uma cópia na Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) 

do Ministério da Saúde. 

A experiência do SUS, principalmente no tocante às dificuldades 

vivenciadas na implementação e disseminação dos sistemas de informação, 

apontou uma série de situações que devem ser evitadas ou minimizadas a fim de 

um bom funcionamento de sistemas de informação, quais sejam: a captura 

manual de dados por falta de informatização do sistema,  o que gera trabalho via 
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múltiplos instrumentos de coleta; a implementação de sistemas que carecem de 

integração e de padronização para representar e compartilhar informações; o 

excesso de demandas dos níveis gestores centrais do sistema consumindo 

grande parte do tempo dos trabalhadores, a ausência de documentação dos 

sistemas de informação, como manuais de instrução para coleta de dados, 

definição do fluxo de informações e manuais de operação dos sistemas; a 

presença de diferentes versões dos softwares utilizados nos sistemas de 

informação e a introdução de mudanças operacionais não acompanhadas de 

explicações necessárias para sua compreensão. 

Assim, a experiência de implantação de um sistema de informação nos 

sugere que ela deve ser acompanhada no mínimo de: (a) Documento padrão para 

captação de dados; (b) Manuais de instrução para coletas de dados; (c) Manuais 

de operação do sistema; (d) Embasamento legal para funcionamento do sistema 

(leis e portarias); (e) Definição de fluxos de documentos e informações; (f ) 

Definição de indicadores; (g) Capacitação de recursos humanos para operação do 

sistema. 

3.2. Perspectiva Federal 
A criação da rede que compõe o Sistema de Gestão do Conhecimento do 

SUSP segue múltiplos objetivos que se diferenciam segundo o usuário do sistema. 

Por esta razão, os sistemas de informações dentro do contexto do SUSP podem 

ser vistos sob perspectivas diferentes. A primeira delas refere-se a sua esfera de 

abrangência: municipal, estadual e federal. Outra perspectiva refere-se à 

característica dos sistemas de informações, os quais podem ser considerados 

como gerenciais ou transacionais/operacionais. Pode-se ainda caracterizar os 

sistemas gerenciais como sistemas para gestão da informação ou sistemas para a 

gestão do conhecimento. 

Independentemente da perspectiva a ser considerada, na definição de uma 

política que defina quais sistemas de informações devem permear este contexto, 

deve-se zelar para que elas sejam facilmente acessíveis e forneçam transparência 

e confiabilidade às ações executadas pelos órgãos de segurança estatal. A figura 

abaixo esquematiza estas diferentes possibilidades. Ressalte-se o sentido de 
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alimentação ascendente mostrado na figura, visto que as informações nos níveis 

municipal e estadual alimentam o nível federal. 

Quadro : Sistemas transacionais e gerenciais de segurança pública 

 

Podemos contar com a existência de pelo menos cinco públicos diferenciados com 

usos específicos para cada um deles: 

• Secretarias Estaduais de Segurança Pública – fornecer informações 

necessárias na elaboração de diagnósticos para o planejamento de 

políticas estaduais de segurança pública.  

• Organizações Policiais – fornecer informações necessárias para o 

desenvolvimento de relatórios comparativos da realidade vivida pelos 

diferentes estados, de maneira a qualificar o processo de planejamento e 

implantação das ações policiais.  

• Secretaria Nacional de Segurança Pública – fornecer informações 

fundamentais para o acompanhamento da implantação das políticas 

estaduais de segurança pública e fornecimento de informações para a 
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sociedade civil aprimorar suas formas de participação na estruturação e 

implementação das políticas públicas de segurança.  

• Pesquisadores da Área de Segurança Pública – fornecer informações 

fundamentais para incrementar o caráter prático das pesquisas 

desenvolvidas na área de segurança pública.  

• Sociedade Civil – fornecer informações fundamentais para aumentar o 

conhecimento que a sociedade civil possui sobre a segurança pública e, 

assim, dar mais conteúdo à participação da sociedade civil nos debates 

para planejamento e implantação das políticas segurança pública.  

3.2.1 O sistema de Gestão da Informação do Sistema Único de Segurança 
Pública 

Um dos aspectos importantes a ser ressaltado é que o sistema proposto 

inclui componentes informacionais tanto de registros administrativos quanto de 

surveys populacionais, para que nem toda a informação do sistema fique sob 

controle das agências de justiça criminal. Isto aumentará a legitimidade destas 

estatísticas, levando a que a percepção pública do problema da criminalidade não 

esteja sob o controle apenas das agências da justiça criminal. O sistema também 

contém informações descritivas sobre as agências envolvidas no sistema de 

justiça criminal como, por exemplo, recursos e pessoal. 

O programa de Gestão do Conhecimento do Sistema Único de Segurança 

Pública (SUSP) visa a estabelecer políticas de comunicação e cooperação vertical 

entre estado, municípios e governo federal, bem como, em um sentido horizontal 

dentro de cada um desses níveis, estabelecer políticas de coleta, integração e 

divulgação da informação para os órgãos/setores envolvidos localmente nas 

ações de Segurança Pública. 

O sistema aqui proposto obedece a uma concepção para constituição de 

uma Rede Integrada de Informações para a Segurança Pública. Trata-se de uma 

estratégia de articulação interinstitucional destinada a propiciar a disponibilização 

adequada, oportuna e abrangente de dados básicos, indicadores e análises de 

situações sobre as condições de segurança pública e suas tendências no país, 

com vistas ao aperfeiçoamento da capacidade de formulação, coordenação, 
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gestão e operacionalização de políticas e ações públicas dirigidas à segurança 

pública. 

A concepção da Rede está balizada no reconhecimento dos seguintes 

problemassíntese da área de informações em segurança pública no Brasil: (I) a 

informação não é adequadamente utilizada como um requisito fundamental do 

processo de decisão-controle aplicado à gestão de políticas e ações de segurança 

pública; (II) os sistemas de informação existentes são desarticulados, insuficientes 

e imprecisos, e não contemplam a multicausalidade dos fatores que atuam na 

determinação da violência e da criminalidade; (III) inexistem processos regulares 

de análise da situação de segurança pública e de suas tendências, de avaliação 

de serviços e de difusão da informação. De outra parte, observa-se que as 

necessidades atuais de informação na área de segurança pública podem ser 

agrupadas nos seguintes campos:  (I) formulação de políticas  públicas e 

programas governamentais - análise de condições de segurança pública, suas 

tendências e relações intersetoriais; indução do desenvolvimento científico e 

tecnológico; (delineamentos estratégicos da ação governamental); (II) gestão do 

SUSP - planejamento estratégico e desenvolvimento institucional; formulação de 

diretrizes de financiamento; condução, avaliação e controle das ações e serviços; 

(III) mobilização de recursos - aprimoramento de mecanismos e instrumentos de 

cooperação técnica nacional e internacional; desenvolvimento de recursos 

humanos; formulação de acordos e projetos para a potencialização de fontes de 

financiamento; e (IV) difusão pública - acompanhamento das condições de 

segurança pública no Brasil e da posição do país no contexto internacional; 

orientação da população; produção científica. 

3.2.2 Sistema de Indicadores Sociais e de Segurança – SISS 

Objetivos Gerais 

O Sistema de Indicadores Sociais de Segurança (SISS) visa a estimular a 

coleta, análise e divulgação de informações sobre o problema da criminalidade e 

da violência, bem como estratégias eficazes de controle, orientando-se pelo 

princípio da difusão pública das informações. Neste sentido propõe-se criar uma 
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base de dados com informações sobre criminalidade, violência e justiça no Brasil, 

para que possa servir de base para formulação, implementação, monitoramento e 

avaliação de políticas de segurança pública. 

Os objetivos do SISS são os seguintes: (I) dispor de bases de dados 

consistentes, atualizadas, abrangentes, transparentes e de fácil acesso; (II) 

articular instituições que possam contribuir para o fornecimento e crítica de dados 

e indicadores, e para a análise de informações, inclusive com projeções e 

cenários; (III) implementar mecanismos de apoio para o aperfeiçoamento 

permanente da produção de dados e informações; (IV) promover interfaces com 

outros sub-sistemas especializados de informação da administração pública; (V) 

contribuir para o aprofundamento de aspectos ainda pouco explorados, ou 

identificados como de especial relevância para a compreensão do quadro de 

segurança pública brasileiro. 

Características Gerais 

O SISS está estruturado a partir de duas possibilidades de obter 

informações a respeito de criminalidade, violência e sobre as organizações de 

polícia e justiça. 

(a)Fontes secundárias: - Dados oficiais e registros administrativos; 

(b) Produção de dados:  - Observações diretas; 

- Surveys de vitimização e auto-resposta; 

- Observações experimentais. 

A montagem dessas várias frentes de informações deve-se ao fato de que 

não existe uma fórmula única de classificação, mensuração ou definição de delitos 

criminosos. Cada organização encarregada do processamento de crimes e 

criminosos os classifica de acordo com seus objetivos e orientações. 
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O SISS está dividido em três grandes módulos. O primeiro deles deverá 

conter informações coletadas a partir de dados disponíveis nas agências oficiais 

encarregadas da produção de informações a respeito de crimes e criminosos, bem 

como das próprias agências da justiça criminal (polícias, promotoria, juizes e 

prisões). O segundo diz respeito à produção de informações complementares às 

fontes oficiais. O terceiro refere-se à estrutura já existente do INFOSEG, e dirige-

se para a organização de um cadastro criminal. Logo a seguir, descreve-se com 

mais detalhes esta estrutura de informações. 

 

Estrutura do Sistema de Informações 

O SISS está estruturado em três módulos que, por sua vez, dividem-se em 

submódulos: 

Módulo Informações Oficiais de Segurança Pública 

Registros oficiais e administrativos são produzidos por organizações 

policiais, hospitais de pronto-socorro e organizações encarregadas da emissão de 

atestados de óbito dentre outras. Este módulo deverá organizar as informações 

disponíveis sobre as organizações policiais e judiciárias (polícias, promotoria, 



 56

varas criminais, prisões), bem como da criminalidade, violência e criminosos Para 

tal, estará dividido em dois sub-módulos: 

a) Sub-Módulo Informações sobre Organizações Sistema Justiça Criminal  

Assim, serão coletadas informações que permitam uma avaliação mínima a 

respeito da performance das organizações da justiça criminal. 

Organizações policiais: 

· Número de policiais efetivos  
Razão de policiais em 

atividades meios e fins 

· Recursos materiais (viaturas, informática etc.) 
Número de denúncias e 

ocorrências 

· Número de inquéritos oferecidos pela polícia 

judiciária ao Ministério Público 
Número de prisões efetuadas

· Natureza das prisões (flagrante, averiguações etc)
Número de policiais mortos 

em atividade 

· Número de civis mortos em confronto com a 

polícia 

Atividades de policiamento 

comunitário 

· Recursos tecnológicos e informacionais Centros de análise criminal 

Justiça 

Sugere-se o seguinte modelo de dados sobre o Movimento Judiciário - a 

serem coletados na Varas Criminais: 

· Recursos humanos e materiais; 
Características sociais 

promotores e juízes; 

· Número de inquéritos recebidos no ano; 
Número de inquéritos vindos 

do ano anterior; 

· Número de sentenças Condenatórias no ano ; 
Extensão da pena privativa de 

liberdade (menos de dois 
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anos; de dois a quatro anos; 

de quatro a dez anos; de dez 

a quinze anos; mais de quinze 

anos) por motivo 

determinante; 

· Pessoal existente na justiça  criminal: promotores, 

juizes, defensores públicos, oficiais de justiça, 

outros; 

Recursos tecnológicos e 

informacionais; 

· Recursos humanos e materiais; 

Tipos de unidades prisionais - 

penitenciárias, presídios, 

padrezes, Outras; 

· Condenados existentes por tipos de unidades; 

Extensão da pena imposta - 

por motivo determinante da 

prisão; 

· Movimento de presos durante o ano;  Infopen 

Perícia 

· Recursos humanos, materias, tecnológicos e de comunicação 

b) Sub-Módulo Criminalidade e Violência 

Esta parte dirige-se à coleta de informações sobre os crimes e criminosos, 

no sentido de montar uma base de informações sobre variáveis relevantes para 

descrição das características sociais de presos, implicados, indiciados, 

denunciados, condenados e apenados em estabelecimentos prisionais. Além 

disso, buscam-se informações a respeito das circunstâncias e dos aspectos sócio-

temporais de ocorrência dos delitos. A combinação de distintas fontes é crucial 

para a montagem deste sub-módulo. Além disso, a possibilidade de inseri-los em 

uma base de ocorrências geoprocessadas deverá ser o horizonte de organização 

desta base de dados. 

b-1) Ocorrências Polícia Militar 
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· Ocorrências policiais: tipo, local, data, hora, dia, mês. 

b-2) Informações Polícia Civil 

· Inquéritos: características sociais dos indiciados 

· Relacionamento agressor e vítima 

· Motivações 

b-3) Justiça 

· Características Individuais dos Indiciados em Inquéritos nas Varas Criminais por 

Motivo Determinante. 

· Características Individuais dos condenados por motivo determinante. 

b-4) Estabelecimentos Prisionais 

· Características Individuais por Motivo Determinante da Prisão. 

b-5) Perícia 

· Dados identificação criminal 

c) Quais informações coletar? 

Tipos de crimes

- Homicídios 

- Tentativa de homicídio 

- Estupro e atentado violento ao pudor 

- Roubo 
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- Roubo a mão armada 

- Roubo de veículo 

- Roubo de veículo a mão armada 

- Seqüestro 

- Tráfico de entorpecentes 

- Assaltos a transeuntes 

Características dos presos

- Sexo 

 - Idade 

- Emprego 

- Etnia 

- Antecedentes Criminais 

- Estado Civil 

- Instrução 

Módulo Produção de Informações em Criminalidade e Violência 

Conforme ressaltado anteriormente, não é desejável que as organizações 

oficiais detenham o monopólio da informação. A necessidade de formas 

alternativas de dados será uma maneira de aumentar o accountability dessas 

organizações, além de serem formas importantes de suplementar e qualificar os 

dados com os quais elas trabalham. 
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a) Sub-Módulo Pesquisa 

Sugere-se que este sub-módulo seja composto por um programa contínuo 
de produção de informações através de pesquisas de vitimização e avaliação de 

medo, que podem ainda ser complementada por questões de avaliação 

institucional a respeito das polícias e da justiça, além de questionários 

autorespondidos. 

Pesquisas de vitimização são aquelas que procuram conhecer 

detalhadamente a freqüência e a natureza da ocorrência de crimes. Seu objetivo 

central está em obter informações sobre as vítimas, os agressores e seu 

relacionamento com as vítimas, além das circunstâncias de sua ocorrência (hora e 

local de ocorrência, uso de armas, conseqüências econômicas etc), através de 

entrevistas feitas junto a membros da população. Tornam possível, também, o 

conhecimento de informações suplementares da experiência das vítimas com o 

sistema de justiça criminal e sobre medidas tomadas para autodefesa. 

Investigações desta natureza permitem ainda qualificar as estatísticas criminais 

produzidas pelos sistemas de justiça e polícia, proporcionar aos planejadores de 

políticas de segurança pública informações sobre a natureza e a extensão dos 

crimes e o que habitualmente leva as pessoas a reportarem crimes à polícia, além 

de avaliar a percepção do público a respeito da atuação do Estado numa área 

crucial para a consolidação de instituições democráticas: a da segurança pública 

b) Sub-Módulo Programas Aplicados de Pesquisa 

Este sub-módulo buscará, através dos canais de financiamento de pesquisa 

do governo federal, induzir pesquisas em temas que sejam de interesse das 

autoridades públicas de segurança, bem como alvo de preocupação da 

população. Uma iniciativa desta natureza já está sendo patrocinada pela Senasp, 

através dos concursos de pesquisas aplicadas, lançado no último ano, que 

deveriam ser replicadas no interior de uma linha de financiamento contínuo de 

pesquisas de interesse para políticas públicas. 

Funções dos Sistemas de Informação 
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A estrutura do sistema proposto é montada a partir da coleta de dados 

distribuída por distintos níveis de governo, e ao longo de diversas instituições 

oficiais e civis. A natureza das informações coletadas, bem como a finalidade para 

o qual elas são registradas é que determinarão sua função. Informações podem 

ser utilizadas para fins administrativos e de contabilidade organizacional a 

respeito dos recursos humanos e materiais disponíveis na organização. Trata-se 

de saber a quantidade e qualidade dos recursos disponíveis, bem como a 

natureza das atividades exercidas a fim de resolver problemas de natureza da 

gerência interna das organizações. Informações também podem ser utilizadas 

para fins operacionais, com vistas às metas e fins últimos das organizações que, 

no caso da segurança pública, significa aumentar a qualidade de vida da 

população através do aumento do controle de crimes e da sensação de 

segurança. Informações aqui são tomadas como elementos para o 

desenvolvimento de estratégias operacionais das organizações que compõem o 

sistema de justiça, buscando incrementar a eficiência e efetividade de suas ações. 

A tabela abaixo discute as conseqüências que o tipo e a função das informações 

que irão compor o SISSP tem para o gerenciamento da segurança pública. 

Tabela 1: Utilização de distintos tipos de informação para fins diversos 

 

Dois tipos de informação podem ser utilizados para a realização destas 

atividades: elas podem ser usadas de forma agregada, agrupando um certo 

número de casos a partir de uma unidade qualquer seja uma organização, 

unidade geográfica, grupos de idade ou tipos de crimes. Os dados constantes do 

Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal 

(SINESPJC) da Secretaria Nacional de Segurança Pública, por exemplo, são o 

resultado agregado de vários tipos de ocorrências criminais e características de 
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pessoas. Ou, então, podemos dispor de informações na forma de incidentes, 

organizadas caso a caso, sejam eles indivíduos, processos, fichas de pessoas ou 

eventos criminais. 

Incidentes são dados brutos transformados em informação armazenados 

caso a caso. Boletins de ocorrência das polícias militares são incidentes que 

relatam eventos relativos a crimes; inquéritos policiais relatam uma investigação 

que contém informações sobre criminosos e vítimas; denúncias e processos são 

incidentes formulados a partir de pessoas denunciadas, fichas prisionais etc. 

O nível de agregação de dados depende de uma série de fatores que têm a 

ver com a tecnologia disponível, com o treinamento das pessoas na coleta de 

dados e com a centralidade dessas atividades no interior das organizações. Por 

outro lado, a função que estas informações cumprem no interior dessas atividades 

tem a ver com mecanismos de gestão estratégica, tática e operacional, que são 

heterogeneamente utilizados nas organizações do sistema de justiça brasileiro. 

As conseqüências são diferentes para cada nível de governo. Vamos ver 

em detalhe as diversas possibilidades de interação. As tabelas abaixo são 

especificações da tabela 1, na qual relacionam-se as bases de dados específicas, 

com a indicação das unidades responsáveis pela coleta e manutenção. Como 

estamos falando de uma concepção em rede, estas organizações podem ser 

municipais, estaduais ou federais. Também podem participar ONGs, universidades 

e centros de pesquisa. Além disso, é indicado também qual a perspectiva de 

implementação destas bases. Em alguns casos, esta informação já está disponível 

na Senasp/MJ, ou então está em vias de se concretizar no curto prazo. Em outras 

situações ela pode ser produzida através de pesquisas ou da organização de 

dados já existentes a nível estadual ou federal no médio prazo. Finalmente, em 

alguns casos ela deverá ser produzida desde as etapas iniciais, exigindoesforços 

de longo prazo. 

Naturalmente, todo este esforço está sujeito a negociações de natureza 

política. Além disto, dada a heterogeneidade dos estados e das cidades, existem 

situações mistas em que a implementação irá variar do curto ao longo prazo. 

Informações Comparativas 
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A primeira célula (A) refere-se aos dados agregados que têm fins 

administrativos. Trata-se de informações cujo objetivo é comparar situações 

distintas a partir de um mesmo conjunto de informações. Assim podemos ter: 

Federal: Neste nível, trata-se de obter informações que permitam uma perspectiva 

comparada a respeito dos recursos policiais e de justiça nos estados, de forma a 

visualizar  áreas de intervenção estratégica através de políticas de indução seja no 

âmbito do treinamento e qualificação, seja na introdução de tecnologias de 

comunicação, e informação. Todas estas bases podem ser ampliadas para incluir 

mais informações sobre atividades das polícias, e serem replicada a cada dois 

anos. 

 

Estadual: A gestão estratégica dos recursos humanos e materiais para os 

executivos estaduais pode vir a ser incrementada na medida em que se 

constituam sistemas de informação de recursos humanos, materiais e de 

informações de crime no âmbito das secretarias estaduais de defesa social, de 

justiça e do Ministério Público. A montagem destes sistemas pode vir a ser parte 

importante dos Planos Estaduais a serem submetidos ao Fundo Nacional de 

Segurança Pública. 
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Municipal: Relatório das condições de vida intramunicipal a partir de dados 

socioeconômicos, informações de segurança pública bem como do levantamento 

de equipamentos de proteção social. Muitos municípios brasileiros já vêem 

adotando os relatórios pro-duzidos pelo IBGE, e sistemas como o Atlas do 

Desenvolvimento Humano (http://www.pnud.org.br/index.php?lay=inst&id=atl3) 

para orientar suas políticas de desenvolvimento social. 

Informações Estratégicas: Monitoramento e Avaliação 

A segunda célula refere-se a um conjunto de informações agregadas, mas 

com propósito mais operacional com vistas a monitoramento e avaliação de 

políticas, projetos e programas. Trata-se de obter informações que permitam 

acompanhar de forma metódica o que está ocorrendo através de dados oficiais e 

de pesquisas e surveys de vitimização. 

Federal: O governo federal necessita instrumentos de avaliação e monitoramento 

que possam subsidiar: 

 

Estadual: da mesma maneira os governos estaduais têm que monitorar e avaliar: 

programas e performance organizacional para efeitos de gestão estratégica 
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Municipal: a complexidade dos problemas que se apresentam a os municípios 

requer o desenvolvimento de instrumentos para: 

 

Atividades de Gerenciamento Tático 

Nesta célula termos informações de natureza distinta, que são os incidentes 

e casos que podem posteriormente vir a ser agregados seja para efeitos de 

comparação, ou seja, para efeitos de gestão estratégica no nível administrativo. 

Trata-se de melhor alocação de recursos humanos e materiais tendo em vista 

resultados no incremento das condições de segurança e sensação de medo. 

Federal: neste nível, devemos dispor de dados para gestão tática relacionadas às 

atividades de inteligência e planejamento da polícia federal e da justiça federa nos 

estados. 
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Estadual: A ênfase aqui são os sistemas de despachos e atendimentos 

integrados entre os órgãos que compõem o sistema de defesa social, incluídos 

bombeiros e ministério público. O desenvolvimento de sistemas de informações 

mapeadas será a referência para a integração das diversas bases de dados, e 

para compartilhamento com outros órgãos da administração pública. 

 

Municipal: sistemas de informações para fins de segurança no nível tático ainda 

são novidades no âmbito municipal, e os planos municipais podem ser orientados 

na direção de sua montagem. A articulação com outras áreas de pode ser de 

interesse dos municípios. 

 

Gestão Operacional 
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Esta célula refere-se ao planejamento operacional nas atividades de ponta, 

que envolvem vários níveis de gerências de problemas. Boa parte das atividades 

dos Gabinetes de Gestão Integrada e de forças tarefa para fins específicos pode 

partir deste nível de organização das informações. 

Federal 

 

Estadual 

 

3.2.3. Sistemas de Gestão do Conhecimento 
A gestão do conhecimento(GC) enfatiza o aspecto da formalização e 

compartilhamento do conhecimento. Políticas de registro e acesso de melhores 

práticas, bem como formalização de experiências onde o conhecimento tácito está 

envolvido, devem assim ser realizadas. Além disso, a criação de um banco de 
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talentos e o mapeamento de competências a partir do mesmo são atividades 

primordiais neste contexto. 

Sistemas de informações (SI) para auxiliar a Gestão do conhecimento 

facilitam a troca de experiências e resolução coletiva de problemas. A GC envolve 

ainda um forte investimento em mudança cultural o que, no caso da Segurança 

Pública, se trata de tarefa monumental. Muitos são os profissionais do 

conhecimento na Segurança Pública: delegados, investigadores, comandantes, 

peritos, etc. Eles realizam tarefas de análise, planejamento, investigações, 

estudos, pesquisas, associações e muitas outras que envolvem uso e/ou produção 

de conhecimento a partir de informações diversas. Como um dos pilares da GC é 

a propriedade de se compartilhar conhecimento, parte-se do princípio de que o 

que se sabe pode ser útil a outros e, por isso, deve-se estar aberto à troca de 

experiências. Esta filosofia está longe de ser disseminada no ambiente dos órgãos 

policiais. A cultura reinante é a de guetos de conhecimento. Definir estratégias, 

políticas, métodos e ferramentas para se conseguir avançar nesta área, creio ser 

um de nossos desafios. 

Algumas iniciativas já em implantação pela SENASP neste sentido são: 

• Formação de comitês Regionais de Excelência dedicados a difundir pelos 

estados as melhores práticas, estratégias e tecnologias adotadas pelas 

agências de Segurança Pública e Justiça Criminal;  

• Selo de qualidade SENASP para a avaliação, classificação, padronização e 

certificação das práticas, estratégias e tecnologias adotadas pelas agências 

de Segurança Pública e Justiça Criminal;  

• Observatório de Segurança Pública, em parceria com uma rede de 

instituições estaduais, municipais, universitárias e da sociedade civil, capaz 

de identificar, certificar e premiar as melhores práticas, estratégias e 

tecnologias em segurança pública no Brasil; Outras devem ser induzidas de 

imediato tais como:  

• Montagem de centros de análise criminal nos Gabinetes de Gestão 

Integrada;  
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• Formação em larga escala de “analistas de crime” no nível operacional das 

organizações envolvidas;  

• Estímulo à pesquisa como base das atividades operacionais;  

• Formação intensiva, em nível de pós-graduação, dos operadores 

estratégicos e operacionais de polícia e justiça em análise de políticas 

públicas.  

3.3. Perspectiva Estadual 
A existência de duas ou mais polícias atuando no contexto estadual requer 

um esforço constante de integração de ações visando a racionalizações e maior 

eficácia nas ações. A informação é um dos fatores que pode agir como integrador 

neste processo, pois a percepção e tratamento único da mesma é fator 

determinante para obtenção destes objetivos. Desta forma, o sistema estadual de 

segurança público deve contemplar a gestão integrada das informações inseridas 

neste contexto. Independentemente da estruturação das polícias, em linhas 

gerais, o nível estadual de tratamento da informação na segurança pública está 

ligado à prática delituosa de transgressão a lei (crime). Cabe aos atores que 

representam a segurança pública reduzir ou manter sob controle a ocorrência de 

crimes. Esta redução ocorre basicamente em duas formas: impedir que um crime 

aconteça e, caso ele tenha ocorrido, dissuadir sua repetição através da 

identificação, apreensão e punição dos culpados. 

O principal ator externo ao contexto policial é o cidadão, cuja sua segurança 

é a razão de ser da polícia. A interação do cidadão com os atores policiais é feita, 

em essência, de três formas: pedido de socorro, prestação de queixas e prestação 

de informações. Cada uma dessas ações gera diferentes procedimentos dos 

atores policiais em busca do objetivo maior de reduzir a criminalidade. Um outro 

agente externo importante nesse contexto é o poder judiciário, pois tem a tarefa de 

punir os culpados, com base nos procedimentos policiais de relato e/ou elucidação 

dos eventos criminosos. Ao fazer isto, a justiça interage com a polícia, inclusive 

para ordenar a apreensão de cidadãos transgressores da lei. 

Sob esta ótica, os principais sistemas de informação ligados diretamente às 

ações policiais que podem ser desenvolvidos neste contexto são os seguintes: 
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• Centro Integrado de Atendimento de Emergência com um sistema de 

informação para auxilio a recepção de chamados e atendimento ao 

cidadão;  

• Polícia Judiciária com sistema de informação para registro e tratamento de 

ocorrências policiais;  

• Polícia Técnico-científica com sistemas de informações para tratamento das 

informações relativas às identificações civis, criminais e de medicina-legal;  

• Inteligência Policial para registro e tratamento de informações coletadas por 

agentes de inteligência;  

• Corregedoria dos órgãos de polícia para tratamento de informações 

relativas ao acompanhamento e avaliação dos procedimentos realizados 

pelos órgãos de segurança.  

3.3.1. Centro Integrado de Operações – CIOPS 

A filosofia do CIOPS é fundamentada na idéia da integração das ações de 

segurança entre os órgãos envolvidos. Visa-se, ao atuar em um mesmo espaço 

físico (ou interligados por intermédio de uma rede de voz e dados de alta 

velocidade) de forma integrada, realizar de forma complementar e harmônica as 

atividades de atendimento de emergência racionalizando o uso dos recursos e 

obtendo uma maior eficácia neste atendimento. Esse modelo de central de 

atendimento (call center) é oriundo das centrais de emergência estabelecidas 

inicialmente nos Estados Unidos da América e hoje em funcionamento em 

diversos países, podendo o número único 911 acionado pelos cidadãos para 

atendimento de qualquer tipo de emergência. Atendimento relativo a crimes, 

acidentes, desastres naturais, etc. podem ser socorridos através desta central. 

Funcionalidades Gerais do SOS 

Os principais atores existentes no CIOPS são os atendentes telefônicos / 

atendentesde informação e os despachantes (e seus respectivos supervisores). O 

atendente realiza primeiramente o atendimento das chamadas através da 

digitação das informações relativas à ocorrência. As chamadas telefônicas são 
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automaticamente direcionadas pelo sistema através de uma central telefônica 

digital. Este aparelho identifica as linhas livres reduzindo chamadas ocupadas 

para o CIOPS. Outra função do SOS é a identificação automática do local da 

chamada que está sendo realizada e posicionamento do mesmo no mapa 

digitalizado da cidade. Dessa forma, pode-se reduzir o número de trotes e o mau 

uso da frota em chamadas desnecessárias. Todas as conversas telefônicas 

oriundas de chamadas do número único, bem como as conversas entre os 

despachantes e as patrulhas são gravadas. Isto permitirá o esclarecimento de 

possíveis queixas sobre a qualidade do atendimento prestado pelos envolvidos no 

SOS. 

De posse dos dados da ocorrência e assim do endereço do fato, o sistema 

de informações geográficas que está embutido no SOS possibilita a consulta de 

informações do local, tais como hospitais e logradouros próximos, tipo de 

cobertura da pista, mão de direção, jurisdição policial, referências para mapas 

e/ou guias cartográficos. 

Em um segundo tempo, o sistema auxilia os despachantes no envio das 

patrulhas, policiais e equipes para o atendimento de fatos emergenciais, podendo 

sugerir a viatura mais próxima ao local da ocorrência. Eles poderão igualmente 

acompanhar e controlar o atendimento das ocorrências tendo assim o controle 

exato da disponibilidade das patrulhas. Para isto, o SOS utiliza técnicas de 

monitoramento de viaturas via sinais de satélites GPS, que permite a localização 

das patrulhas no mapa digitalizado da região que está sendo atendida. Uma 

característica importante do SOS é a possibilidade de consulta imediata às bases 

de dados centrais através de computadores de bordo, das viaturas. Isto facilita a 

ação policial militar frente a situações como furto de veículos, pessoas 

processadas (desaparecidas, foragidas ou com prisão decretada), localização de 

logradouros e necessidade de informações sobre telefone de utilidade pública. 

Outra característica que podemos destacar é que o SOS permite a geração de 

estatísticas sobre a natureza das ocorrências, facilitando a tomada de decisões do 

corpo gerencial dos setores responsáveis. 
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Outra virtude do CIOPS é a de criar mais de uma ocorrência para uma 

única chamada, caso o tipo de evento assim o exija. Por exemplo, se o evento for 

uma colisão, somente uma ocorrência é criada para um despachante da PM. Se o 

evento for uma colisão com vítima, dois eventos são criados, sendo um para a PM 

e outro os Bombeiros. Se o evento for uma colisão com vítimas sendo algumas 

fatais, a Polícia Civil também deve ser acionada, criando assim três eventos 

distintos para cada um dos órgãos de forma simultânea. Isto é fundamental para 

garantir integração, mas ao mesmo tempo a independência dos órgãos. 

3.3.2. Sistema de Informação Policial-Judiciária – SIPJ 
Um sistema de informação pode apoiar o trabalho da polícia judiciária 

através da facilitação e agilização dos serviços prestados ao cidadão, por policiais 

civis. É através dos procedimentos policiais tais como, Boletim de Ocorrência - 

BO, Termo Circunstanciado de Ocorrências – TCO e Inquérito Policial, que a 

Polícia Judiciária reúne as provas necessárias para que o representante do 

Ministério Público inicie a ação penal denunciando o criminoso. Todos estes 

procedimentos devem ser cobertos pelo SIP a fim de tornar a atividade policial 

mais eficiente. Para isto, visa-se interligar as delegacias de polícia para 

compartilharem as mesmas informações através de um banco de dados unificado. 

A investigação policial e a elaboração de inquéritos consistentes são de 

fundamental importância na atividade policial e devem ganhar agilidade através do 

uso de soluções computadorizadas. A informatização dos distritos policiais e das 

delegacias especializadas visa a agilizar o registro das ocorrências policiais e a 

possibilitar o acesso imediato às informações, a fim de apoiar as unidades policiais 

nas investigações e elaboração de procedimentos consistentes. O Sistema de 

Informações Policiais Judiciárias – SIP tem por objetivo abranger todas as 

atividades realizadas dentro de uma delegacia, especializada ou não, como 

também interagir com os Institutos técnico-científicos (IML, Instituto de 

Identificação e Instituto de Criminalística), com a Polícia Militar e CIOPS. 

Inicialmente enfocando o trabalho executado por uma típica delegacia de polícia, o 

SIP disponibiliza a seus usuários o cadastro de todas as informações referentes a 

um procedimento policial: características da ocorrência, dados das pessoas 
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envolvidas, objetos apreendidos, etc, ou seja, ele possibilita a confecção de: BO´s, 

TCO´s, inquéritos e atos infracionais praticados por menores, acrescidos da 

impressão dos documentos relacionados com os mesmos. 

O SIP permite a inclusão de mandados e documentos oriundos da justiça, 

que são encaminhados para a Delegacia Especializada de Capturas, responsável 

pelo trato e controle destas informações, bem como o cadastro das prisões de 

infratores, permitindo o cruzamento destas últimas com os mandados existentes 

no banco de dados. Vale salientar que o cadastro de pessoas no banco de dados 

do SIP só é processado  uma única vez. Isto é, uma pessoa que é inserida no 

sistema como vítima terá sua caracterização armazenada e em qualquer outra 

circunstância em que for necessário registrar sua participação no SIP, ela terá 

suas informações recuperadas. Com isso, economiza-se tempo na elaboração de 

outros procedimentos em que estas pessoas venham a se envolver. Além destas 

macro-funções, o SIP também oferece outras características que podem ser 

utilizadas em todos os níveis de operação. Duas delas merecem destaque: 

· A Consulta Integrada, que recebe como parâmetro principal de entrada o nome 

do infrator e realiza uma pesquisa fonética no banco de dados retornando um 

resumo de todos os envolvimentos do infrator, como mandados, documentos, 

prisões e procedimentos policiais; 

· O Álbum Eletrônico de Fotos, onde é possível realizar uma consulta pelo nome 

do infrator e por suas característica físicas, retornando a fotografia daqueles que 

satisfizeram os critérios de busca. 

O SIP também permite a inclusão dos dados referentes ao cadastro da 

identificação criminal de infratores que passam pelo Instituto de Identificação. O 

registro de ocorrências com a obrigatoriedade da tipificação do fato, do endereço 

georeferenciado, do envolvimento de pessoas, veículos, armas e outros objetos 

que devem estar presentes em um sistema como o SIP, possibilita, entre outras, 

as seguintes vantagens: 
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• Facilidade no controle do registro e acompanhamento de ocorrências 

policiais com a emissão on line dos boletins de ocorrências;  

• Maior rapidez na identificação de criminosos envolvidos, com o uso de 

recursos automatizados de investigação por diversos caminhos 

complementares para geração de listas de suspeitos;  

• Maior facilidade na utilização de dados e fotografias e na análise de 

impressões digitais através de terminais de computador;  

• Facilidade para administração, organização e manutenção dos arquivos de 

ocorrências e de identificação criminal;  

• Economia de tempo para pesquisa de dados, fotografias, datilogramas e 

documentos relacionados ou não a ocorrência ou a indiciados;  

• Maior confiabilidade nas diversas estatísticas sobre criminalidade e sua 

característica;  

• Padronização de procedimentos realizados nas delegacias policiais;  

• Democratização no acesso às informações pelas unidades policiais.  

Outro aspecto importante é que todos os dados inseridos no sistema referentes a 

um procedimento policial estão disponíveis somente para a delegacia responsável 

pelo mesmo. Informações como depoimentos, portarias, conclusões, dentre 

outras, não são visualizadas por outras delegacias. Visa-se, assim, a manter um 

certo grau de sigilo das informações. 

O SIPJ como Fator Integrador 

O SIP permeia todos os órgãos do sistema de segurança pública, alguns 

órgãos da administração pública estadual e mesmo de outras esferas. Por esta 

razão, o consideramos como fator integrador. A figura abaixo ilustra as principais 

integrações necessárias para o perfeito funcionamento do SIP. 

Figura 1 Integrações necessárias no SIP 



 75

CIOPS e Polícia Militar 

As informações básicas controladas pelo SIP se referem ao cotidiano dos 

distritos da polícia judiciária. No entanto, uma ocorrência criminal muitas vezes 

não é informada primeiramente no distrito. Ela pode ser originada por uma 

chamada ao CIOPS ou por um fato de rua acompanhado por um policial militar. 

Nestes dois casos, a comunicação da ocorrência pode nem chegar ao distrito 

policial ou chegar em atraso. A integração das informações de ocorrências 

criminais feitas nestas fontes, com aquelas registradas no distrito policial, é 

extremamente importante, mas ao mesmo tempo difícil de ser realizada. Esta 

integração permite acompanhar a ocorrência em todas as suas etapas e permite 

também se obter uma estatística mais precisa do que de fato está ocorrendo na 

região atendida. Através do nome da vítima, data, local e tipo da ocorrência, o SIP 

fará a busca nos arquivos do CIOPS de ocorrências similares e as mostrará ao 

escrivão para que ele identifique qual delas se refere à ocorrência a qual a vítima 

presta queixa. 

Justiça Estadual 

A realização de procedimentos, por si só, não é fator determinante da 

qualidade do trabalho policial. É preciso que se possa determinar o quanto esses 

procedimentos foram considerados, na Justiça, como corretamente realizados e 

que no final puderam ser concretizados. Tomando-se, por exemplo, um inquérito 

criminal onde se indicia um suspeito. A qualidade deste inquérito deve ser medida 
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a partir da decisão da justiça em levar o procedimento adiante e depois, em 

conseguir, através de julgamento popular, punir o indiciado. 

Em termos técnicos, a integração do SIP com o poder judiciário não é difícil 

de ser realizada. É preciso somente que o processo judicial tenha sua numeração 

vinculada à numeração do inquérito policial. Tendo sido feito isso, basta o sistema 

informatizado da justiça informar o resultado de seus processos à polícia, para que 

o SIP possa atualizar a informação sobre o resultado final do inquérito. 

Evidentemente, que para que esta integração seja realizada, pressupõe-se que a 

Justiça tenha um sistema informatizado que controle seus processos (o que já 

vem ocorrendo a nível nacional). Deve-se somente enfatizar a necessidade deste 

sistema em prever a obrigatoriedade de que conste no bojo do processo judicial a 

informação do número do inquérito policial. 

Ministério da Justiça 

O SIP deve integrar-se ao INFOSEG, preferencialmente, gerando 

automaticamente e on-line as informações sobre mandado de prisões e inquéritos. 

Isto é, a partir do momento em que um mandado de prisão (ou qualquer outro 

documento relativo a um mandado como alvarás de soltura, por exemplo) é 

cadastrado no SIP, uma comunicação aos bancos do INFOSEG é feita 

atualizando os mesmos. Da mesma forma que atualiza o INFOSEG, o SIP 

proporciona um acesso imediato e direto às suas bases. 

DETRAN e DENATRAN 

O SIP deve ter um módulo para proporcionar a integração com bancos de 

dados estaduais e nacionais sobre veículos automotores. Este módulo deverá 

cadastrar e controlar as informações fornecidas quando da queixa de 

furtos/roubos e/ou recuperação de veículos em qualquer delegacia em que o SIP 

estiver instalado. Além de registrar o furto/roubo do veículo, este módulo é 

responsável por acionar o CIOPS, informando os dados da ocorrência, de forma 

que a Polícia Militar seja acionada para recuperação do veículo. No sentido 

inverso, sempre que o CIOPS tiver a informação de recuperação de um veículo, a 
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delegacia responsável pela comunicação e a delegacia de furtos e roubos de 

veículos devem receber esta informação. 

Este módulo deve prever igualmente a integração com o cadastro de 

veículos do DETRAN de forma que as informações da ocorrência criminal 

alimentem este cadastro, impossibilitando alguma alteração cadastral no veículo 

ou em seu proprietário. O SIP deve prover também acesso à base de dados 

nacional de veículos que é responsabilidade do DENATRAN. Desta forma, é 

possível consultar informações sobre veículos de todo o país, facilitando 

investigações e/ou esclarecimentos sobre veículos envolvidos em ocorrências 

criminais registradas no sistema. 

Sistema Prisional 

A integração com o sistema presidiário deve ser efetuada no sentido de se 

obter informações sobre o real paradeiro de pessoas recambiadas aos presídios. 

É importante para o SIP ter conhecimento de fugas ou liberdades acontecidas 

para uma determinada pessoa para que sejam atualizados os registros referentes 

a esta pessoa. Sem a integração entre sistema prisional e SIP, uma pessoa pode 

estar com mandado de busca em aberto e ser procurada pela polícia, mas de fato 

já estar presa. Outra situação problemática é acontecer uma fuga de uma pessoa 

sem que esta informação chegue ao SIP. Para que estes problemas não ocorram, 

deve-se integrar o sistema de controle de presos dos presídios com o SIP. 

Toda movimentação de presos, quer seja de entrada, saída ou 

transferência, deve automaticamente ser atualizada no SIP. Além disto, ressalte-

se que um sistema para controle de visitas em presídios com controle de 

impressões digitais pode ser um outro ponto comum de integração. O cadastro de 

visitantes e de suas impressões digitais oferece maior confiabilidade ao processo 

de monitoramento de visitas no presídio e ainda fornece interessantes subsídios 

aos diversos setores da Secretaria de Segurança Estadual, em especial ao setor 

de inteligência, na realização de investigações. 

3.3.3. Sistema de Informação para Controle Externo (Corregedoria, Ouvidoria 
e Ministério Público) 
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Os órgãos de controle externo devem dispor de um sistema de informação 

que lhes permita fazer gestões mais pró-ativas em relação aos casos de abusos 

policiais, de tal forma a identificar problemas e focos geradores de disfunções das 

atividades policiais. O acesso às bases de informação disponíveis para o sistema 

como um todo também deverá ser garantido aos órgãos de controle externo. 

3.3.4. Sistema de Informação para Perícia Criminal 
A área de Perícia, por abranger uma gama ampla de atividades técnicas e 

requerer atualização tecnológica permanente, carece de diversos módulos 

técnicos, funcionais e operacionais para o bom desenvolvimento das suas 

atividades, especialmente com relação à integração de informações e ações em 

nível local, estadual e nacional. Os Institutos e Laboratórios que formam a área 

pericial de um Estado têm ou devem ter unidades técnicas e operacionais não só 

nas Capitais, mas também no interior do Estado, cuja solução está sendo 

preparada pelo GT-Perícia no item “Execução da Atividade Pericial”. 

Do ponto de vista sistêmico, a perícia apresenta as características 

ilustradas nas figuras A e E, respectivamente relativas a Intra-Institutos 

(Criminalística, Identificação, Medicina Legal, Laboratórios); entre institutos; entre 

institutos e as instituições policiais do Estado e federais. 

Isto requer a viabilização da infra-estrutura de sistemas de informação e de 

comunicação de dados para cada Instituto e, também da integração das 

informações entre os Institutos no nível estadual. 

3.4. Perspectiva Municipal: a Montagem de Geoarquivos 
Quando estamos tratando de programas de prevenção, temos que 

desenvolver um sistema de informações que não esteja relacionado apenas aos 

dados de criminalidade, violência e segurança pública. A intervenção em fatores 

de risco da violência pressupõe alguma indagação acerca de quais são eles, bem 

como de seu impacto na criminalidade. Alguns deles encontram-se expressos nos 

dados relativos à segurança pública. Outros, entretanto, devem se buscados no 

contexto socioeconômico no qual ocorrem os crimes, e daí a necessidade de uma 

base extensa de informações que não se relaciona apenas às agências de justiça 
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e controle, mas a variáveis que expressam este contexto e informações sobre 

organizações, e instituições que podem estar influindo positiva ou negativamente 

sobre os padrões de criminalidade. 

A utilização intensiva de tecnologias de informação tem promovido uma 

verdadeira revolução silenciosa nas polícias do mundo. A criação de unidades de 

análise de crimes tem se constituído num dos principais suportes para o 

desenvolvimento de policiamento comunitário e de solução de problemas. 

Sistemas de informação têm servido para a detecção de padrões e regularidades 

de maneira a dar suporte a atividades de policiamento, bem como para prestar 

contas à comunidade sobre problemas relativos a segurança. Para tal, um 

conjunto de técnicas e métodos tem se desenvolvido para a identificação de hot 

spots, ou áreas com alta incidência de criminalidade, que tem servido de bases 

para o planejamento conjunto entre diversas agências públicas. Nas atividades de 

investigação, a montagem de bases de dados sobre suspeitos e modus operandi 

tem contribuído para incrementar a qualidade das investigações. 

O Early Warning System Project da Polícia de Chicago é uma das 

ilustrações paradigmáticas no desenvolvimento desses sistemas. O sistema é 

alimentado por: (a) fontes não policiais, tais como órgãos da administração pública 

que cuidam de parques, escolas, trânsito, habitações e prédios, igrejas etc.; (b) 

fontes policiais referentes às bases de dados sobre quadrilhas e gangs, serviço de 

inteligência, arquivos de homicídios, mapas de diversos tipos de crimes, dados de 

outros órgãos de justiça criminal etc.; (c) grupos comunitários que produzem 

informações resultantes de encontros formais e informais com a comunidade, 

informações recebidas de outras agências e associações de programas de 

prevenção. A recente experiência implantada em algumas cidades americanas 

através do NIJ denominada de COMPASS (Community Mapping, Planning, and 

Analysis for Safety Strategies) constituise num bom exemplo de utilização 

intensiva de dados de diversas origens. Seu objetivo é justamente implementar 

sistemas de mensuração de eventos criminais e comunitários que possam servir a 

propósito de planejamento e análise. Assim, quaisquer bases de dados 

disponíveis podem vir a compor um armazém de dados, que congregaria 
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informações criminais, comunitárias, informações mapeadas e pesquisas de 

opinião e comportamento. 

Todos esses dados são processados pelo sistema que os encaminha a 

uma unidade de análise, encarregada da identificação de hot spots. Esta 

informação é disseminada posteriormente para os encarregados do policiamento 

de unidades especiais da polícia e para os órgãos da administração municipal 

envolvidos, além da comunidade, associações e organizações da sociedade civil. 

Trata-se de uma estrutura que visa a integrar uma grande gama de informações 

em um sistema único que congregue a polícia e agências públicas e civis. 

A organização desses dados em torno de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) torna possível a integração de diferentes níveis de informação no 

denominador comum do espaço urbano. Os componentes típicos de um banco de 

dados geográficos urbano podem ser agrupados segundo quatro segmentos: 

• Dados urbanos básicos, compreendendo o mapeamento urbano básico 

(cartografia urbana) e elementos de cadastro técnico multifinalitário, 

inclusive o sistema de endereçamento e o sistema viário;  

• Dados socioeconômicos, envolvendo todo tipo de indicadores e dados 

demográfico-censitários;  

• Dados institucionais, que incluem dados sobre áreas contidas no 

ambiente urbano e voltadas para usos especiais ou institucionais;  

• Dados físico-ambientais, referentes a elementos da paisagem urbana e a 

condições ambientais, tais como o relevo, a cobertura vegetal, a geologia e 

outros parâmetros naturais.  

Naturalmente, dados especificamente ligados a aplicações não estarão 

necessariamente inseridos em nenhum dos segmentos citados. Estes servem 

como referência para a concepção de bancos de dados urbanos para múltiplos 

usos e, portanto, podem servir tanto como parte ativa de aplicações 

especializadas quanto como pano de fundo para a inclusão de novos dados. 

Para as aplicações em segurança pública, é necessário contar com boa 

parte do segmento de dados urbanos básicos, além de dados sócio-econômicos 
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que possam subsidiar análises nessa direção. Dentro do segmento de dados 

urbanos básicos, é essencial ter acesso a: 

1. Malha viária, que pode ser visualizada como espaços entre quadras ou através 

de linhas que materializam o eixo dos logradouros; 

2. Divisões político-administrativas inerentes à ação dos diversos agentes públicos 

(administrações regionais, distritos sanitários, áreas de atendimento de 

companhias de polícia, etc.), além da localização dos pontos de presença e 

atuação desses agentes públicos no território municipal (delegacias, quartéis, 

centros de saúde, hospitais, centros de apoio a jovens, creches, etc.); 

3. Sistema de endereçamento, com elementos que permitam localizar com 

razoável precisão qualquer endereço reconhecido pelos Correios. Estes 

elementos incluem endereços individuais (representados como pontos), faixas de 

numeração por segmento de logradouros, um catálogo de logradouros, a divisão 

de bairros, e um catálogo de CEPs. 

Além desses elementos, alguns outros podem ser muito úteis, se 

disponíveis: 

1. Imagens ortorretificadas digitais, que podem formar um excelente pano de 

fundo para o SIG, permitindo ao usuário interpretar visualmente os elementos 

reais existentes na região em que uma determinada operação deve ser realizada; 

2. Sistema de circulação viária, uma rede em que as regras de circulação de 

veículos são registradas e podem ser usadas para a rápida localização de rotas 

ótimas para viaturas de atendimento a emergências ou para estudar possíveis 

roteiros de fuga. 

Com relação a dados sócio-econômicos, é interessante ressaltar iniciativas 

que utilizam indicadores setoriais em combinação para produzir referências sobre 

a qualidade de vida de determinado local. 
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Fontes de Dados Geográficos Urbanos 

No Brasil, a cartografia urbana é realizada, em grande parte, pelas 

administrações municipais. São as prefeituras as principais interessadas em 

contar com informação urbana suficientemente detalhada para, por exemplo, 

apoiar o refinamento cadastral necessário à coleta eficiente de impostos prediais e 

territoriais, além de conhecer melhor a parcela municipal relativa a impostos rurais 

cobrados no território municipal. É também com base na cartografia urbana que as 

prefeituras conseguem organizar-se para discutir e implementar um plano diretor, 

ou para analisar solicitações de aprovação para novos parcelamentos do solo 

urbano destinados a habitações, ou a indústrias. Sendo assim, é natural que as 

prefeituras que disponham de recursos, e que valorizem o planejamento de suas 

ações, tenham investido ou pretendam investir na formação de um banco de 

dados geográfico urbano. 

Ocorre, no entanto, que cidades de porte em regiões menos favorecidas do 

país, ou mesmo cidades grandes que tenham sido submetidas recentemente a 

grandes restrições orçamentárias, não possuam ou não tenham conseguido 

manter atualizada a cartografia municipal. Nesses locais, dada a existência de um 

grande mercado consumidor de serviços públicos (abastecimento de água, 

energia elétrica e, principalmente, telecomunicações), é concebível que outros 

agentes ou instituições tenham investido por conta própria para formar o banco de 

dados geográfico urbano de acordo com suas necessidades. A grande explosão 

da telefonia celular na última década, acompanhada do processo de privatização 

das teles, produziu um grande mercado provado de dados geográficos urbanos. 

Hoje existem empresas especializadas que, além de terem o mapeamento 

completo e atualizado da maioria das capitais brasileiras disponível para venda, 

possuem a capacidade de fornecer tambémimagens orbitais de alta resolução e 

outros recursos para a formação de bancos de dados urbanos. 

Com isso, pode-se agrupar as principais fontes de informação geográfica 

urbana nas seguintes categorias: 
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1. Prefeituras municipais, em especial as que investiram em geoprocessamento. 

É possível determinar que cidades possuem tais recursos consultando os 

fornecedores de software, os arquivos do Estado Maior das Forças Armadas 

(buscando autorizações para levantamento aerofotogramétrico recente), as 

empresas de aerolevantamento, as fontes nacionais de fomento à modernização 

da administração tributária (programa PMAT do BNDES) e as publicações 

especializadas; 

2. Empresas concessionárias de serviços públicos, em particular as empresas 

tradicionais de telefonia fixa, hoje privatizadas, e as empresas de distribuição de 

energia elétrica, parcialmente privatizadas; 

3. Empresas privadas prestadoras de serviços na área de mapeamento urbano, 

sensoriamento remoto e aerolevantamento; 

4. O IBGE, através de sua divisão de estatística, mais precisamente nas 

equipesencarregadas do Censo Demográfico. Por ocasião do Censo 2000, o IBGE 

compilou um grande acervo de dados geográficos urbanos que se encontra em 

condições de uso. 

Entre as fontes citadas podem existir muitas diferenças quanto à qualidade, 

ao nível de detalhamento e à completude dos dados; em todos eles, no entanto, 

existem informações relevantes para o trabalho do SUSP, uma vez que permitirão 

desenvolver, localmente, a capacidade de lidar com o componente espacial da 

criminalidade e da violência urbana. 

 

 
Figura 2 - Postes de iluminação pública Figura 3 - Muros (linhas escuras) 
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em um bairro de Belo Horizonte divindindo lotes 

   
Figura 4 - Quadras representadas por 

polígonos 
Figura 5 - Rede de logradouros 

  
 

Figura 5 - Subdivisão planar de Belo 

Horizonte em setores censitários  

(IBGE, Censo 1991) 

Figura 6. Estimativa do ruído causado 

pelo trânsito e por atividades econômicas

Outras informações de interesse são: 

Das informações sobre o espaço urbano e serviços públicos 

1. Densidade populacional: superpopulação, associada a outros problemas, pode 

ser fator criminógeno; 

2. Condições de habitação; 

3. Imagem da cidade e infra-estrutura; 



 85

4. Serviços de transporte; 

5. Ocupações no comércio informal; 

6. Serviços de saúde, atendimentos a vítimas, abrigos; 

7. Serviços policiais e da Justiça criminal. 

Dos Indicadores sociais 

1. Dados censitários e demográficos; 

2. Perfil das vítimas e agressores (idade, etnia, gênero, escolaridade, condição 

sócioeconômica), associado ao tipo de violência; 

3. Índice de Desenvolvimento Humano; 

4. Níveis de distribuição de renda; 

5. Taxa de desemprego e de emprego, nos mercados formal e informal; 

6. Dados sobre saúde; 

7. Configurações familiares (nucleares, monoparental, etc.); 

8. Serviços públicos oferecidos pelas esferas federal, estadual e municipal; 

9. Atividades para jovens (cultura, lazer, esporte, educação); 

10.Formas de comunicação e participação da comunidade em atividades, eventos, 

etc. 

3.5. Estratégias de Implementação 
A experiência internacional e as domésticas que podem ser consideradas 

bem sucedidas demonstram a centralidade que o governo federal tem na indução, 

montagem e institucionalização destes sistemas. Nos EUA o governo federal 



 86

tomou a frente no desenvolvimento de sistemas estatísticos da justiça criminal. Os 

estados e municípios se envolveram profundamente neste esforço, mas a 

liderança e grande parte dos financiamentos vieram do governo federal. O FBI e o 

BJS lideraram este esforço. O forte papel do governo federal nos Estados Unidos 

pode ter resultado da fraqueza relativa dos estados em comparação aos condados 

e cidades no que concerne ao policiamento, ao processo e mesmo aos tribunais. 

Simplesmente havia muitas jurisdições locais para coordenar a construção 

de sistemas estatísticos e, como os estados tinham pouca responsabilidade 

nestas áreas, eles não viam necessidade de se envolver. Um papel forte do 

governo federal era a alternativa provável nos EUA. No Brasil, os estados podem 

exercer um papel de mediação entre o governo federal e o municipal, sendo 

também o nível de governo adequado para liderar a construção de sistemas 

estatísticos. 

Em contraste, no caso da saúde a barganha se dá entre o governo federal e 

os municípios, mediante mecanismos de indução via repasse de verbas. Daí que 

muito da coleta de dados no nível municipal proposta se dê ao nível dos incidentes 

sobre os crimes e as decisões tomadas no sistema de justiça criminal. Se houver 

dados geocodificados, esta utilidade será ainda maior. Em algum momento, estes 

sistemas informacionais geocodificados baseados nos incidentes no nível 

municipal se tornarão a base para o sistema estatístico nacional, mas esta 

transição precisará ser planejada com antecedência. Está implícito, portanto, que 

os sistemas de registro agregados focados no nível estadual oferecerão os dados 

estatísticos necessários no curto prazo. No longo prazo, os bancos de dados 

municipais fornecerão os dados a serem agregados para formar os registros do 

nível estadual, e estes serão, por conseqüência, mais detalhados e flexíveis. Com 

isto em mente, pode ser útil formular um plano introdutório explícito a ser seguido 

à medida que os sistemas municipais são colocados on-line. 

Neste sentido, deixamos aqui um rol de orientações para um futuro Sistema 

de Informação de Segurança Pública, que pode atuar no sentido de consolidar 

este sistema. 
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• Definição de recursos orçamentários para construir sistemas de informação 

adequados;  

• Instituição de um sistema e uma rede de âmbito nacional que integre 

recursos e iniciativas das três esferas de governo e estimule a 

disseminação das iniciativas bem sucedidas na área de informação e 

informática para todo o país;  

• Criação de uma biblioteca virtual de softwares para as três esferas de 

governo;  

• Desenvolvimento de uma política de capacitação de recursos humanos 

para a operação e desenvolvimento de aplicações;  

• Capacitação para o uso da informação no processo de formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas de segurança pública, ou seja, 

produzir informação para os usos necessários no SUSP;  

• Estabelecimento de modo contínuo e permanente da qualificação dos 

indicadores para avaliação da gestão do SUS;  

• Discussão da concepção dos sistemas de informação em segurança 

pública de âmbito nacional com as três esferas de governo, cabendo a cada 

umas destas a responsabilidade pela definição, estruturação e execução 

dos subsistemas necessários ao desempenho das atribuições de sua 

responsabilidade, observando a compatibilização com os sistemas 

nacionais;  

• Conscientização dos secretários de defesa social e dos profissionais de 

segurança pública quanto à importância da utilização de informações de 

qualidade para planejar e avaliar o trabalho realizado;  

• Democratização dos dados monopolizados pelas secretárias de segurança 

pública/ defesa social, Polícias Militar e Civil, possibilitando análises 

situacionais adequadas, planejamento e execução;  

• Transformação dos bancos de dados já existentes em informações que 

possibilitem avaliar e acompanhar o desenvolvimento das ações;  

• Estabelecimento de um Sistema de Informação com caráter intersetorial, 

abrangendo toda a rede do SUSP e outros setores de políticas públicas;  
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• Criação uma rede de Comitês de Ética e Segurança das Informações, com 

a participação direta de representantes da sociedade em geral, com a 

finalidade de estabelecer um espaço de interlocução com a sociedade civil, 

articulando iniciativas entre vários setores como Ministério Público, 

sociedades científicas etc.  
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4.AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO INFOSEG 
 

 

4.1.Sistemas de informação em justiça criminal: informação no 
gerenciamento das organizações 

 
 
 

A abordagem da informação como um recurso organizacional ativo e 

estratégico não é simplesmente uma questão de superar problemas relacionados 

a custos ou de evitar duplicação de esforços. Trata-se de explorá-la como um 

recurso que permite capacitar as agências estaduais e locais do sistema de justiça 

criminal a atingir seus objetivos de forma mais eficaz e de identificar novos 

cenários de intervenção do crime e da violência. Qualquer informação estratégica 

é demanda dos objetivos da organização ao mesmo tempo que sustenta esses 

objetivos. É possível caracterizar um sistema de gerenciamento de informação 

estratégica: 

 

a) deve possuir uma visão do ambiente externo e do futuro; 

b) emerge da avaliação, por parte da alta administração, dos fatores críticos 

de sucesso;  

c) incorpora parcela significativa de dados gerados externamente;  

d) deve ser flexível; 

e) o planejamento do sistema de gerenciamento de informação estratégica 

inicia com a decomposição de estratégia em metas organizacionais 

f) prioriza os fatores críticos de sucesso da organização 

 

A utilização da informação pelas organizações de segurança pública e por 

seu nível gerencial é abordada por diversos autores. ARAUJO(1995) em sua 

investigação, salienta que o propósito da informação nas organizações é 

aparentemente criar base para decisões. E decisões, por seu lado, podem ser: 
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tática (na rotina) estratégica (orientada para longo prazo) e operacional. 

Salienta ainda os usos da informação gerencial na tomada de decisões e 

monitoramento de mudanças e a redução de incerteza.  

 Ao se usar dados não refletidamente pode-se facilmente tomar decisões 

erradas porque os dados podem ser: incompletos; errados; podem ter vieses e 

podem refletir algo temporário. Acrescenta que os dados podem ser 

transformados em informação desde que estes sejam: estruturados / 

sistematizados; adquiram significado para o usuário; sejam precisos e 

eventualmente sejam complementados e controlados.  

A informação é abordada como um recurso, assim como o capital, a força 

de trabalho, os equipamentos, pois possui valor (produtividade, apoio gerencial 

e cooperativo) custa dinheiro (armazenar, processar e disseminar), tem 

qualidades (oportunidades, exatidão, forma) e é controlável (pode ser 

computada e gerenciada). Brown(1989) salienta que os dados reunidos em um 

sistema de informação gerencial servem para: 

a) fornecer informações sobre o ambiente 

b) reduzir a ambigüidade e fornecer uma base empírica para a tomada de 

decisões 

c) avaliar a situação passada, presente e prognosticar o futuro 

d) avaliar e monitorar atividades 

 

O uso da informação para a tomada de decisão esta condicionada à coleta 

de dados e estatísticas relevantes e pertinentes aos aspectos envolvidos na 

questão a ser solucionada e ao objetivo a ser alcançado. Para facilitar o uso dos 

dados e estatísticas coletadas, convém armazená-los de forma organizada em um 

sistema gerencial de modo que possam ser recuperados e estejam disponíveis 

sempre que se fizer necessária sua consulta.  

Esta abordagem da utilização da informação como um recurso estratégico 

para as organizações recoloca para o nível gerencial a necessidade de 

restabelecer sua relação com os recursos informacionais. A caracterização da 

informação enquanto recurso organizacional, possibilita ao nível gerencial: 
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constatar o potencial que advém da utilização da informação de forma rotinizada; 

identificar as situações onde as informações poderiam estar sendo utilizadas para 

realizar os objetivos organizacionais estabelecidos e rever a forma como a 

informação dentro de sua unidade é gerada, processada, armazenada, analisada, 

buscando estabelecer uma preocupação com sua qualidade.  

O nível gerencial referencia-se em informações que perpassam os níveis 

operacionais e estratégicos. A complexidade do processo gerencial, no que diz 

respeito a informação, advém exatamente do caráter de sua opção, centrada na 

mediação entre dois níveis organizacionais, o que dificulta dimensionar suas 

necessidades informacionais.  

A noção de sistema de informação em justiça criminal (SIJC) incorpora 

diversos elementos. White(1980), na tentativa de tentar selecionar os objetivos de 

sistemas de informação de um modelo geral com a especificidade da área de 

justiça criminal, enumera seus propósitos: identificar problemas de saúde coletiva 

gerado pela violência, verificar sua severidade e vigência relativas; estimar sua 

prevalência e custo social e econômico; identificar limitações, riscos e eficácia das 

várias formas de intervenção e avaliar benefícios, custos e efetividade das 

medidas de prevenção, controle e melhoria dos problemas de segurança pública 

nos níveis local, estadual, regional e nacional..  

 

 

4.1.1.Sistemas de informação em justiça criminal: funções e metas 

 
 

O sistema é um mecanismo de coleta, processamento, análise e 

transmissão da informação necessária para se organizar e operar os serviços de 

justiça e também, para a investigação e o planejamento com vistas ao controle 

das mortes provocados pela violência e pelo crime. Seu propósito é selecionar os 

dados pertinentes a esses serviços e transformá-los em informação necessária 

para o processo de decisões, próprio das organizações que planejam, financiam, 

administram, provêem, medem e valiam os serviços de segurança pública. 
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A Europol, entende o sistema de informações como um conjunto de 

componentes (estruturas administrativas, departamentos de estatísticas nacionais 

/ estaduais em crime e justiça) que atuam de forma integrada e que têm por 

finalidade produzir informação necessária e oportuna para implementar processos 

de decisão no sistema nacional de segurança pública.  

O sistema Global Justice, Departamento de Justiça EUA, define como a 

configuração de recursos (pessoas, formas, máquinas, procedimentos e dados) 

usados para comunicar um saber ou conhecimento. O sistema de informações de 

justiça criminal constituem-se como um dos principais instrumentos para o 

gerenciamento e devem estar baseados nos seguintes princípios: 

a) flexibilidade no que diz respeito à capacidade de identificar problemas e 

recursos relevantes ao nível local, estadual, regional e nacional. 

b) especificidade e capacidade de discriminação das informações obtidas 

através de um enfoque acerca da distribuição espacial dos problemas e 

recursos ligados a segurança pública, visualizados em mapas e bancos de 

dados informatizados 

c) forte capacidade de elaboração dos dados, cujos resultados forneçam à 

gerência indicações precisas 

 

Para a estruturação de sistemas de informações em justiça criminal é 

possível pautar-se por diretrizes que permitam nortear seu processo de 

constituição, buscando abranger suas atribuições dentro de uma realidade 

organizacional complexa e multifacetada, como são os serviços de segurança 

pública.  

 

4.1.2.A conformação de um perfil de informações estratégicas na área de 
justiça criminal 
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A estruturação dos sistemas de informações que agregue preocupações 

estratégicas é um campo a ser desenvolvido dentro das realidades 

organizacionais da área de justiça criminal brasileira.  A desarticulação 

institucional da área e a estruturação de sistemas de informações exclusivo nos 

dados produzidos pelas agências de justiça criminal, configuram uma situação 

onde não houve nenhum tipo de relacionamento com dados de caráter sócio-

econômicos e demográficos, necessários para a compreensão dos processos de 

conformação de padrões criminais.    

Este escopo de abrangência de um sistema de informação de justiça 

criminal exige a incorporação de recursos tecnológicas vários, a montagem do 

fluxo de informação e padronização de instrumentos em um contexto onde ocorre 

desarticulação institucional e a superação de uma realidade onde é incipiente a 

utilização de informação nas realidades organizacionais brasileiras.  

Aliado a este escopo delimitado, constata-se que a natureza dos dados 

coletados e sua utilização centra-se na conformação de um quadro diagnóstico 

aprimorado, não se vinculando a atividades de acompanhamento e avaliação.  

Em um contexto onde busca-se a superação da desarticulação inter-

institucional com a possibilidade de gestão do setor pelos municípios, com 

alocação efetiva de recursos e com controle social, a estruturação do Infoseg deve 

incorporar certas diretrizes: 

a) participação dos profissionais e da população 

b) flexibilidade com uma estruturação que permite atender prioritariamente as 

necessidades de informação dos gestores de nível local 

c) alta capacidade de discriminação em relação á localização de áreas de alto 

risco, objetivando um planejamento dirigido a partir de perspectivas locais 

de intervenção.  

d) Acompanhamento contábil – financeiro sistemático, o qual permite a 

aferição de recursos alocados nas instituições e serviços de segurança 

pública pelos diversos níveis de governo. 

e) Produção e análise de dados, dos setores públicos próprios e de dados de 

caráter sócio-econômicos e demográficos.  
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4.1.3.Noção de recursos que permitem a agregação e análise de dados 
organizacionais 

 
 

A estruturação do Infoseg  deve ser capaz de organizar a coleta, 

armazenamento e análise dos dados. Os subsídios necessários para este 

processo, que envolve elaboração de instrumentos, desenvolvimento de sistemas, 

equipamentos e organização do fluxo de informação devem ser fornecidos pelo 

sistema de informações. O processo de operacionalização da produção da 

informação e seu fluxo devem ser mantidos por cada um dos setores e unidades 

que compõem a estrutura organizacional. A unidade de informação deve-se 

conformar enquanto um espaço que recebe as informações processadas, para 

analisa-las dentro de uma perspectiva global dos interesses organizacionais. É 

fundamental que os diferentes setores e unidades elaborem e produzam suas 

informações, processem-nas e sejam capazes de analisá-las. A concepção de 

sistemas de informações apenas com utilização de recursos de informática, 

equipamentos, digitação e processamento de dados centralizados deve ser 

superada.  

A apesar de se situar o espaço de estruturação do Infoseg como o local de 

produção e disseminação de informação, tende-se a dispensar mais recursos no 

processo de produção. Os aspectos relacionados à capacitação para o uso efetivo 

de informações organizacionais tendem a ser subestimados. A eficácia do Infoseg 

só ocorrerá se, progressivamente, este processo for invertido. A disseminação 

deve considerar os aspectos envolvidos na percepção e valoração da informação 

dentro de realidades organizacionais.  

O sistema de informação deve estruturar-se articulando sua área de 

disseminação de forma que as informações geradas possam ser utilizadas por 

membros da instituição ou mesmo por outras instituições, para a tomada de 

decisões, planejamento e execução de políticas públicas, consecução de estudos 

especiais ou projetos de pesquisa.  



 95

 

4.1.4.Autonomia das diversas unidades organizacionais para definição de 
suas necessidades de informação 

 
 

Os sistemas de informações que constituem-se a partir de um processo 

centralizado de concepção e operacionalização já demonstraram seus limites no 

que se refere a seu uso efetivo, à qualidade dos dados e à possibilidade de 

apreender realidades locais complexas, em um quadro onde a incidência da 

violência e do crime é muito desigual entre as cidades(concentração dos crimes 

violentos nos municípios com população acima de 100 mil habitantes).  As 

necessidades de informação são diferenciadas nos diversos níveis 

governamentais e organizacionais. O sistema de informação deve se estruturar de 

forma a atender essas especificidades, ao mesmo tempo que deve suprir, no que 

interessar aos demais níveis, o sistema de informação como um todo. Um 

desenho de sistema de informação conformado à partir dessas premissas 

possibilita à organização potencializar a utilização da informação enquanto um 

recurso organizacional efetivo, em todos os seus níveis, atendendo as funções de 

planejamento, de acompanhamento de objetivos e metas organizacionais parciais 

e de controle de operações de rotina e administrativas.    

 
4.1.5.Controle externo e sua relação com a informação 

 
 

Na medida em que a existência da informação integra intrinsecamente o 

processo decisório, a possibilidade de democratizá-lo esta diretamente vinculado à 

possibilidade de democratizar a informação. Enquanto tal, a informação conforma-

se como instrumento de poder. Informação significa um espaço estratégico de 

disputa de poder. É poder quando informa aquilo que é importante para quem está 

de fato decidindo, quando instrumentaliza, escamoteia ou justifica as não 
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decisões, no sentido de criação ou manutenção dos interesses hegemônicos, em 

um dado contexto.  

A informação quando adequadamente assimilada, produz conhecimento, 

modifica o estoque mental de informações do indivíduo e traz benefícios ao seu 

desenvolvimento e da coletividade. Assim, como agente mediador na produção do 

conhecimento, a informação qualifica-se em forma e substancia, com estruturas 

significantes a competência de gerar conhecimento para o individuo e seu grupo. 

Quem detém os estoques de informação determina a sua distribuição e 

condiciona, potencialmente, a produção do conhecimento.  

Na realidade fragmentada por desajustes sociais, econômicos e políticos, a 

disponibilidade ou a possibilidade de acesso à informação por si só não implica no 

uso efetivo que pode produzir conhecimento. Democratizar a informação, não 

pode, assim, envolver somente programas para facilitar e aumentar à informação. 

As organizações, atores principais de uma mudança social, não serão capazes de 

tirar proveito da tecnologia se lhes falta uma avaliação das características e da 

relevância da informação, como também habilidade para manipulá-la, denominada 

como “capacitação em informação”, a qual pode ser entendida como: 

conhecimento da existência da informação; acesso aos recursos e exploração dos 

recursos. A incorporação de inovações tecnológicas dentro das organizações faz 

com que, conscientemente, o processo de decisão seja mais dinâmico e mais 

dependente de informação. Este grau de dependência em relação a informação 

faz com que, naturalmente, quem controla a informação tenha cada vez mais uma 

posição de poder.  

 

4.1.6.O sistema de informações criminais norte-americano 

 
  

Remontando à história da "inteligência policial", foi no final de década de 

1920, através da Associação Internacional de Chefes de Polícia [International 

Association of Chiefs of Police (IACP)], que os chefes de polícia e xerifes de 

instituições policiais norte-americanas propuseram a criação do que veio a tornar-
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se o verdadeiro "pilar" para a formulação da moderna doutrina de análise criminal: 

grandes bases administrativas de dados agregados nacionalmente acerca da 

criminalidade. Tais bases de dados teriam grande abrangência, não só territorial, 

mas também "histórica", cobrindo vários anos, no que veio a chamar-se, nos EUA, 

de "Uniform Crime Report System" [Sistema de Relatórios Padronizados da 

Criminalidade (UCRS)]. 

O UCRS, administrado pelo Governo Federal dos EUA, por força de lei, 

passou a ficar sob a responsabilidade direta do "Federal Bureau of Investigation" 

(FBI). Tal "padronização nacional" permite hoje a existência de uma "linguagem 

universal" na gestão do conhecimento criminológico (tendências e padrões da 

criminalidade) com impacto nas pequenas unidades federativas norte-americanas 

(condados e municípios), o que vem a estender-se também a cada um dos entes 

federativos estaduais para, finalmente, materializar-se num relatório nacional 

chamado "Crime in America".  

Tal situação tem implicações, também, na "modelagem" de formulações 

globais acerca do crime e da violência, na medida em que tal "tecnologia do 

conhecimento", por sua padronização, abrangência e continuidade histórica, 

assegura um mínimo aceitável de validade e confiabilidade em relação às 

conclusões de estudos epidemiológicos da criminalidade global e de cada um dos 

países da comunidade internacional que adotam tal tecnologia. Assim, a 

"tecnologia UCR" não somente "informa" os sistemas de produção nacional de 

conhecimento sobre o crime em diversos países individualmente, mas também dá 

corpo à metodologia dos Relatórios Globais sobre Crime e Justiça atualmente 

elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

4.2.A opinião dos operadores estaduais sobre o INFOSEG 
 

 

O funcionamento do Infoseg foi avaliado por agentes responsáveis pela 

operacionalização do sistema em diversas regiões do Brasil. No Rio Grande do 

Sul, por exemplo, um dos entrevistados se mostrou muito otimista com o 
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funcionamento do Infoseg. Participou da comissão organizada pela SENASP com 

o objetivo de padronizar as categorias criminais utilizadas pelos estados, ação 

que, segundo o entrevistado, foi de suma importância para a racionalização da 

coleta de dados no país:   

 

“(...)foi feito um trabalho forte, entre todos os estados, com um 

representante de cada estado, em [fomos] homogeneizando todas as 

categorias. [Descobrimos] que São Paulo, junto com os outros homicídios, 

colocava “lesão corporal seguida de morte”, {mas] que Minas Gerais não 

[colocava](...). Então aí organizou-se, hoje o Brasil inteiro fala a mesma 

língua, se você disser que SP tem 50 homicídios, RS tem 50 homicídios, é 

comparável. Isso foi um salto grande que se deu, graças ao trabalho da 

SENASP, que é homogeneizar as categorias, senão não dá pra comparar 

nada com nada.” 

 

O entrevistado deu grande destaque à possibilidade de cambiar dados com 

outros estados após a implantação do Infoseg, uma vez que agora eles são 

comparáveis. Isso se deu graças a um esforço de informatização na coleta de 

dados por parte da Senasp, como ilustra o seguinte trecho de entrevista: 

 

“A Senasp fez com que alguns estados se organizassem, já que 

quem não tinha uma estrutura informatizada ainda, suficientemente 

informatizada, tinha que se informatizar, se organizar, pra entrar, digamos 

assim (...). Esse sistema funcionou muito bem para estados que não 

tinham nada de estrutura informatizada ainda. Por exemplo, você pega o 

Amazonas, o Acre, você não tem nada informatizado, e como não tem 

nada informatizado, você instala um softwarezinho no computador, pega 

um monte de folhas de papel e vai dizendo ‘fulano, quantos homicídios 

você tem aí?’(...)”.  
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Principalmente no caso de estados que não tinham uma base 

informatizada, esse passo foi crucial para a melhoria da captação de dados: 

“(...)para estados que não tinham nada, foi um avanço fantástico. Para estados 

que já tinham sua base foi uma dor de cabeça inicial, porque a gente teve que 

adequar toda base que já se tinha ao novo sistema”. Mas uma vez que esta 

iniciativa contribuiu para a padronização e capacitação das instituições policiais 

em divulgar as informações coletadas, todo esforço mostrou um retorno 

fundamental.  

O resultado disso, segundo o entrevistado, é que atualmente os estados 

trabalham de forma integrada, e abriram mão de procedimentos particulares e 

dúbios de coleta e armazenamento da informação. Segundo o entrevistado, esse 

aspecto garante o caráter democrático e funcional do sistema. 

O coordenador de implantação do Infoseg no Rio Grande do Sul também foi 

entrevistado. Durante a entrevista foi ressaltada a importância do Sistema no 

sentido de possibilitar o acesso à informação de forma nacional:   

 

“Eu acho que quando tu tens acesso às informações do país 

inteiro, isso é uma dificuldade, (...), então é preferível ter parcial do que 

não ter nada.(...). Essa ligação que tem com a parte de veículos, a gente 

utiliza bastante, e vê que os dados estão bem consistentes, a gente não 

tem encontrado problemas em relação a isso. Então, essa integração, a 

idéia da integração é muito boa”. 

 

Mas o entrevistado destaca um problema no Infoseg, que chama de “replicação 

dos dados”: 

 

 

“O INFOSEG é assim, a gente replica, a idéia é que seja on-line 

mas a gente sabe de uma série de dificuldades, mas mesmo que seja on-

line, (...), eu vou ter lá na SENASP um banco de dados e vou ter outro 

aqui. (...)Mas eu acho que isso é um defeito da ferramenta, aliás, eu acho 
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que é o maior deles. E, bom, não sei como está a atualização em outros 

estados, aparentemente assim, quando consulta os principais estados, 

Rio de Janeiro, Santa Catarina, que eu sei que esses têm um esquema 

de envio, a gente não tem encontrado dificuldades, mas mesmo assim é 

uma replicação de dados, isso é um problema tecnológico, que a gente 

não considera bom”. 

 

No caso do Nordeste, o entrevistado também ressaltou a importância do 

Infoseg no sentido de padronizar os dados e disponibilizá-los nacionalmente. 

Dentre as inovações trazidas pelo Infoseg, o entrevistado ressaltou que “a 

inovação dele está em buscar fazer a integração das informações. Isso de certa 

forma é eficiente, porque mudou pra melhor o tratamento das estatísticas, embora 

ainda assim poderia ser melhorado. Mas trás resultados”. 

Entretanto, o entrevistado chamou  atenção para a fidedignidade das 

informações. Segundo ele, as informações não são de todo confiáveis, uma vez 

que “os estados têm pouca qualidade nos seus sistemas de coleta de dados”. E 

isso se torna mais grave, uma vez que não há investimento voltado para a 

melhoria da coleta de dados nos estados. Assim, ressalta que: 

“o que é necessário é um acompanhamento mais de perto da 

SENASP, e de envolvimento maior dos estados. Não é que os estados 

não querem cooperar, mas isso significa mudança de comportamento dos 

estados, e isso envolve custos, essas mudanças são complexas, nada é 

tão simples”. 

 

Tal observação é reiterada no seguinte trecho de entrevista: 

 

“O INFOSEG, sua filosofia, sua idéia, não é problema, não 

precisa de um novo modelo, a concepção é ótima. Esse modelo 

pressupõe algumas coisas, como o estado com coleta de dados confiável, 

ágil e segura, mas é justamente isso que os estados não  têm. É preciso 

fazer com que o estado tenha dados confiáveis, por que sem isso o 
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sistema não funcionaria em nenhum lugar do mundo. Melhorar sua 

aplicação envolve custos.”  

  

Essa também é a impressão do coordenador do Infoseg em São Paulo, que 

reconhece o investimento em tecnologia feito nos últimos anos e na padronização 

de conceitos e procedimentos. No entanto, o coordenador paulista identifica que o 

problema, acima mencionado, da replicação de dados é, em grande medida, fruto 

do Infoseg incorporar as bases do INI, do DPF, esse sim carente de investimentos 

e modernização.  Segundo ele, os dados cadastrais existentes no INI estão 

desatualizados e duplicadas em relação às bases estaduais. 

Seja como for, os entrevistados concordam, em suma, com avanços 

tecnológicos e informacionais realizados na implantação do Infoseg, como a 

possibilidade de comparação dos dados entre os estados. Entretanto, alguns 

problemas foram destacados. Um deles, de ordem técnica, versa sobre a 

replicação dos dados, o que demandaria uma base de dados alimentada on-line e, 

mais, um tratamento de filtragem dos dados compartilhados com outras 

instituições e acervos. O outro, versa sobre a qualidade da informação coletada, 

que, segundo os entrevistados, precisa ser melhor avaliada. É nesse último que a 

regulamentação e padronização de procedimentos pode colaborar. 

Nosso acesso as informações e documentos sobre o Infoseg se 

restringiram ao quadro sinóptico da Coordenação Geral de Análise da Informação, 

de outubro de 2003. Entretanto, além de desatualizado, ele não contempla as 

novas diretrizes da Secretaria e os desdobramentos tecnológicos e gerenciais 

delas advindas. Na tentativa de se otimizar o resultado do projeto, solicitou-se à 

Coordenação Geral de Pesquisa, gestora das pesquisas do Concurso Nacional, 

que fosse providenciado um quadro sinótico ou matriz com problemas, 

necessidades, iniciativas realizadas, pendências em termos de solução e 

recomendações.  A partir deste quadro atualizado, o relatório final faria 

recomendações e propostas mais realistas e pontuais sobre o Infoseg. Não 

recebemos nenhum tipo de resposta sobre o envio dos documentos e informações 

solicitados á Senasp.  
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4.3.Recomendações 
 

 

O compartilhamento de informações é uma prática com longa história entre 

as agências da justiça criminal em países europeus e nos Estados Unidos. A 

medida que a sociedade se torna mais móvel (aumento no volume e nos fluxos de 

informação), a relevância do compartilhamento de dados para melhorar a eficácia 

das agências de segurança pública transforma-se num princípio fundamental. As 

tecnologias computacionais disponíveis recentemente foram críticas para a 

capacidade de armazenamento, compartilhamento e no uso prático das 

informações. Os tipos de informação, de parcerias institucionais e a natureza dos 

dados trocados também sofreram grandes mudanças, passando pelo papel, 

telégrafo, telefone, e para computadores e comunicações wireless. A chegada do 

World Wide Web e das tecnologias computacionais sustentam um novo mundo de 

compartilhamento de informações que vai muito além das trocas triviais entre 

setores de uma mesma organização. Permitem trocas entre distintas agências 

como justiça, promotoria pública, conselhos de defesa, ministério público, 

sistemas prisionais, sistemas de penas alternativas, serviços de emergência, 

serviços de licenciamento de veículos, serviços de defesa civil e as polícias 

municipais e estaduais.   

Um conceito global de compartilhamento de informações de justiça é uma 

visão ambiciosa de uma comunidade de justiça definida em termos territoriais e 

institucionais mais amplos possíveis, alcançando através de múltiplas abordagens 

todos os níveis de governo, e suas ramificações dentro da estrutura 

organizacional. 

A finalidade deste relatório é desenvolver diretrizes para uma concepção 

global de compartilhamento de informações de justiça criminal enfocando seu 

projeto e o desenvolvimento de uma arquitetura que suporte as exigências 

operacionais e conceituais das diversas agências e da comunidade que compõem 

o sistema de justiça do país.  
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A tese deste relatório é que o arsenal tecnológico disponível atualmente 

existe para dar suporte à concretização de um conceito global de 

compartilhamento de informações de justiça. Nossa ênfase recai sobre a estrutura 

conceitual desse sistema, através da indicação de diretrizes centrais de gestão. A 

tecnologia consiste dos padrões, especificações, e protocolos que foram 

desenvolvidos para suportar o armazenamento, processamento e análise dos 

dados compartilhados. O princípio mais importante que articula este relatório é o 

papel fundamental das lideranças, “policymakers” e dos gerentes de um sistema 

desta natureza, que devem desenvolver sistemas de informação para sustentar 

decisões estratégicas para a implementação de políticas de segurança pública. 

Este terreno de atuação pertence prioritariamente aos gestores e “policymakers”, 

não aos especialistas em tecnologia e informática. O relatório enfatiza o papel dos 

gerentes e “policymakers” que são os responsáveis pela alocação estratégica de 

recursos, tecnologias de software, design operacional e hardware.  

Podemos sintetizar, a partir das experiências e avaliações dos usuários do 

Infoseg e das análises comparativas com sistemas informacionais internacionais e 

nacionais, as exigências para uma arquitetura que suporte um sistema nacional de 

cadastro e compartilhamento de dados de segurança pública em seis pontos 

centrais que devem guiá-lo.  

 

1) A arquitetura deve reconhecer a atuação de várias agências e organizações 

governamentais independentes de âmbito local, estadual, regional e federal. 

 

Para qualquer parceiro conectado à comunidade da justiça criminal, esta 

exigência parece trivial. Este fator reconhece a capilaridade e diversidade das 

agências de justiça criminal em todos os níveis de governo, desde os municípios, 

passando pelos estados, até a união.  

Dado a abrangência e complexidade deste nicho organizacional, não é 

surpresa que um sistema de cadastro nacional de justiça criminal que pretenda 

alcançar toda esta comunidade tenha um caráter revolucionário.  
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A natureza, o volume e os fluxos de informação “intraorganização e 

interorganizações seguem movimentos, etapas e setores de trabalho que servem 

lógicas próprias e independentes. A dificuldade desta tarefa cresce 

exponencialmente á medida que o número de participantes aumenta, alcançando 

rapidamente um ponto onde tudo isso se transforma num emaranhado de canais, 

impossível de convergir para um único sistema organizador. 

 

2) O compartilhamento das informações de justiça criminal ocorre através de 

agências que representam níveis operacionais, gerenciais e estratégicos 

divergentes dentro de cada uma das esferas de poder(União, Estados e 

Municípios) e dentro de cada esfera. 

 

Definir as fronteiras e limites do sistema de justiça criminal, de forma exata, 

é uma tarefa bastante difícil, senão impossível. A lista óbvia das organizações e 

agências que devem trabalhar em parceria, incluem, as polícias civil e militar 

(estaduais), as polícias rodoviárias, a polícia federal, os diversos atores do sistema 

de justiça(juízes, promotores, ministério público, defensores), o sistema de 

correção e recuperação de apenados, tanto das medidas privativas de liberdade 

quanto das medidas em meio aberto, as medidas sócio-educativas aplicadas aos 

adolescentes infratores etc. Informações exatas sobre as ocorrências policiais, 

processos, julgamentos e condenações são necessárias para o funcionamento 

eficaz do sistema de justiça criminal. Estas mesmas informações, ou partes dela 

são necessárias também para outros objetivos, como por exemplo, fiscalização e 

controle da venda e porte de armas de fogo; identificação para seleção de cargos 

de confiança ou de níveis de gestão no governo, seleção de pessoal para 

empresas de vigilância privada; identificação de estrangeiros suspeitos de 

cometerem crimes ou que entraram de forma ilegal no país; identificação de 

grupos terroristas ou que estejam ligados ao tráfico ilegal de armas, drogas, 

cargas e outras mercadorias que envolvam perigo / risco à saúde da população 

etc. O compartilhamento de informações pode atender a inúmeras finalidades. Os 
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limites e as fronteiras das organizações de justiça criminal precisam ser 

redefinidos para atender todas estas demandas e tarefas.  

O sistema de justiça criminal deve incluir também as agências não - 

governamentais que executam serviços voltados para o público, como vigilância 

privada, segurança armada de valores, pessoas e instituições públicas.  Estes 

serviços aumentaram dramaticamente na última década nos municípios e estados 

do país. O sistema de segurança e justiça foi afetado por esta tendência, com um 

movimento crescente da privatização de vários serviços que atingem todos os 

níveis de governo. Segundo relatório da Polícia Federal(2001) o número de 

seguranças e vigilantes cadastrados(legalizados) no país é de aproximadamente 1 

milhão, quase duas vezes o número de servidores públicos das policias militar e 

civil dos estados brasileiros. 

Finalmente, a lista de demandas de atores relevantes inclui também o 

público, que espera uma melhora significativa na eficiência das agências de justiça 

criminal e uma avaliação mais favorável quanto a relação custo-benefício das 

mesmas. Além da recorrente insatisfação do público com a baixa eficiência e alto 

custo dos serviços da justiça criminal no Brasil, há muita pressão sobre os casos 

de corrupção, enriquecimento ilícito e violência nos quadros das policias 

estaduais, federal, nos tribunais e no sistema penitenciário. Todas estas 

expectativas e insatisfação da opinião pública como dos seus setores organizados 

afetam muito a credibilidade e legitimidade do sistema de justiça criminal no país. 

A diversidade de consumidores / clientes das informações produzidas pela justiça 

carrega uma consideração assistente: os tipos diferentes de usuários têm 

exigências diferentes.  

As diferentes fontes significam também diferenças nas expectativas sobre 

quem pode usar estas informações, em que nível e acesso. Os protocolos e as 

regulamentações sobre a qualidade e a privacidade dos dados disponíveis dentro 

do sistema de justiça criminal crescem exponencialmente à medida que a 

demanda se expande. A arquitetura do sistema de informação deve supor 

diversidades, mesmo quando haja conflitos, nos procedimentos e nos objetivos 

das organizações parceiras. 
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3) A infra-estrutura deve ser capaz de acomodar um infinito número de padrões, 

escalas e entradas desde pequenas agências que operam com pequenos 

estoques de informação até agências que processam bases de informação que 

alcançam áreas de abrangência regional, estadual,  nacional e mesmo 

internacional. 

 

O contexto para o compartilhamento das informações numa comunidade da 

justiça criminal não é trivial. A escala dependerá dos objetivos e dos ajustes 

geográficos. O sistema de justiça criminal pode atender desde ações rápidas, que 

envolvem a troca de dados para a apreensão com o processamento em uma 

cidade ou dentro de um estado. Onde os participantes e agências se conheçam e 

tenham um contato rotineiro. Até objetivos mais complexos e abstratos como o 

compartilhamento de informações de instituições do judiciário em nível nacional 

em tempo real. Outro cenário que envolve alto nível de complexidade é o 

compartilhamento entre os diferentes entes federados, desde o nível local, 

passando pelos estados, até agências federais. Os recursos requeridos para 

desenvolver uma infra-estrutura para estes vários tipos de compartilhamento de 

informação devem vir de muitas fontes independentes, sendo que a maior parte 

destes recursos deve partir do nível local. É seguro supor que os fundos serão 

investidos nas necessidades imediatas das agências locais segundo suas 

prioridades e não em um modelo externo proveniente do nível estadual ou 

nacional. Uma infra-estrutura desta natureza, que se assente no nível local e a 

partir daí alcance o nível estadual e nacional pode se adaptar às diferentes 

escalas sem perder sua integridade interna ou ser marginalizada rapidamente. 

Não há uma entidade nacional - nem mesmo uma entidade estadual que tem os 

recursos ou a autoridade para impor uma solução precisa para todos os 

participantes locais. 
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4) O compartilhamento das informações deve ocorrer entre fontes de dados que 

diferem extensamente no que diz respeito a software, hardware, estrutura e design 

dos sistemas operacionais. 

 

A história dos esforços para desenvolver sistemas integrados de informação 

entre as agências de justiça criminal a partir de uma única plataforma de software 

e hardware é cheia de limitações e inconsistências. Quando o foco se desloca 

para o nível nacional, a chance de sucesso torna-se cada vez menor e acaba 

atendendo um número restrito de demandas e de agências. A explicação para 

este fenômeno é relativamente simples: as decisões do investimento em 

tecnologia são feitas priorizando os sistemas locais seguido à capacidade, 

orçamento, e regulamentos próprios. A realidade é que nenhuma estratégia de 

desenvolvimento de uma infra-estrutura pode supor que todos os participantes 

estão no mesmo ponto no ciclo de desenvolvimento tecnológico. As variações em 

prioridades, tecnologia, orçamento, e em necessidades locais conduzem a 

disparates e inconsistências entre as várias jurisdições e níveis de governo. 

Eliminar estes entraves pode ser um objetivo á longo prazo, mas no ínterim, os 

sistemas independentes em uso contêm grande parte das informações que são 

necessárias para atender os diversos membros que compõem o sistema de justiça 

criminal.  

 

5) O investimento do setor público em tecnologia deve refletir e incorporar as 

lições e o desenvolvimento do setor privado. 

 

Costuma ser uma surpresa para o setor público, em especial para as 

instituições de justiça criminal, a complexidade do desenvolvimento tecnológico no 

compartilhamento de informações de gestão usado no setor privado. Quando 

analisamos os tipos de dados processados pelas agências de justiça, apenas 

parte delas têm um caráter específico quanto ao uso e privacidade. As demais 

camadas técnicas de informações e fluxo de dados seguem um padrão 
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comumente executado por inúmeras empresas privadas. Tal acompanhamento 

isso economia de recursos e tempo evitando assim, duplicação de trabalho.  

 

6) A infra-estrutura do sistema de informação deve ser dinâmico, capaz de evoluir 

enquanto as informações que compartilha aumentam de volume e complexidade 

exigindo mudanças e transformações da tecnologia usada. 

 

As exigências operacionais de um sistema de compartilhamento de 

informações de justiça criminal estão constante mudança. Uma infra-estrutura que 

não consiga se adaptar a uma definição de desenvolvimento dos limites e os 

componentes críticos do sistema de justiça criminal pode se tornar irrelevante. 

Nossa concepção da infra-estrutura deve ser estratégica, baseado em uma 

estrutura conceitual que faça com que a tecnologia usada, possa evoluir neste 

campo. 

O Infoseg, tal como foi criado e atualmente é gerenciado, possui potencial 

para se transformar num importante instrumento de gestão integrada de 

conhecimento em segurança pública. Um exemplo é a implementação dos 

Módulos de Estatísticas Criminais em seu ambiente tecnológico. Esse potencial é 

reconhecido pelos operadores estaduais que demandam esforços de coordenação 

e articulação dos conteúdos informacionais disponibilizados, para além dos 

investimentos apenas em tecnologia. 

O Infoseg passou, a partir de 2003, por profunda reestruturação em sua 

arquitetura de programação. Ele incorporou a filosofia de interoperabilidade, 

posteriormente transformada em padrão do Governo Federal pela Ministério do 

Planejamento, por meio do E-Ping, mecanismo que visa integrar acervos e bases 

de dados e, com isso, otimizar recursos e economizar tempo e dinheiro aplicado 

na administração de sistemas de informação. Assim, o INFOSEG precisou de 

poucos ajustes para estar em conformidade com o parâmetro Federal. 

Encontra-se em fase de estudos a integração com a iniciativa do MJ para a 

criação da Plataforma Nacional de Informações em Justiça e Segurança Pública. 

Note-se que a rede do Infoseg integra bases estaduais e federais de dados e, por 
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isso, é necessário discutir aspectos do pacto federativo envolvidos, ou seja, 

desenho e modelagem de níveis de acesso e coordenação das informações. A 

Plataforma Nacional, ao contrário, é uma iniciativa federal e, por essa razão, 

encontra-se sob administração exclusiva da União 

O Infoseg caracteriza-se por um baixo nível de institucionalização e, se 

comparado às outras iniciativas, mostra-se ainda como um cadastro de 

informações. Destaca-se as iniciativas para transformá-lo em um sistema de 

gestão, mas ainda passos institucionais precisam ser dados. O Infoseg ainda 

possui características de projeto, inclusive com a decisão de dividir o seu 

gerenciamento com o PNUD, após anos sob responsabilidade do UNODC. O 

Sistema ainda não se transformou em atividade da SENASP, não obstante ele já 

estar previsto dessa forma no PPA da secretaria. Existe uma proposta de Decreto 

que encontra-se na Casa Civil da Presidência para análise e que pretende 

introduzir todos os avanços ocorridos desde a promulgação do decreto de 1995 e, 

especialmente, pretende investir na institucionalização do Infoseg como uma 

unidade formal da SENASP. Após esse decreto estão previstas discussões para a 

constituição de comitês técnicos de regulamentação e administração, compostos 

por técnicos da União e das Unidades da Federação. 
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ANEXOS 
 

 
Entrevistas 
 
  
Entrevistado no 1 
 

INFOSEG 
 

- Quais as principais características do INFOSEG para o senhor? 

A integração nacional e o projeto tecnológico distribuído. 

 

- O senhor acha que o INFOSEG conseguiu trazer homogeneidade para os 

estados? 

Um pouco. A iniciativa da SENASP em padronizar as ocorrências foi muito valiosa 

mas a divulgação nos estados me parece deficiente. 

 

- O senhor acha que, acompanhando a ênfase tecnológica, está havendo uma 

melhoria na qualidade dos dados coletados? 

Sim. Embora a velocidade desta melhoria não seja muito grande na maioria dos 

estados. 

 

- Qual é o papel do INFOSEG num sistema de organização e integração da 

informação no Brasil, seja de natureza cadastral ou estatística? 

O papel do INFOSEG é de natureza tanto cadastral quanto estatística. A inovação 

dele está em buscar fazer a integração das informações. Isso de certa forma é 

eficiente, porque mudou pra melhor o tratamento das estatísticas, embora ainda 

assim poderia ser melhorado. Mas trás resultados. 

 

- O que mudou? 
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 A grande vantagem do INFOSEG é que temos informações estatísticas sobre 

crimes do Brasil todo, coisa que antigamente não existia. O problema é que as 

informações não são tão confiáveis.  

 

-Por que?  

As informações não são confiáveis porque os estados têm pouca qualidade nos 

seus sistemas de coleta de dados. 

 

- Mas não houve uma padronização?  

Mas isso não depende de padronização, depende de investimento. Porque não se 

tem investimento suficiente  para melhorar os dados coletados nos estados. 

 

- O senhor acha que a padronização das categorias é eficiente?  

Não. Por que na verdade, o que é necessário é um acompanhamento mais de 

perto da SENASP, e de envolvimento maior dos estados. Não é que os estados 

não querem cooperar, mas isso significa mudança de comportamento dos 

estados, e isso envolve custos, essas mudanças são complexas, nada é tão 

simples. 

 

- A partir da experiência do INFOSEG (forma de estruturação, etc), o senhor 

vislumbra um eventual novo modelo  de coordenação das estatísticas no Brasil?  

Não. Isso não é necessário! A filosofia do INFOSEG  está corretíssima! O grande 

problema está na sua implementação. Fica-se discutindo planos e mais planos 

mas nada tem efetivação. O essencial é atacar os estados, eles precisam ter 

recursos para captar os dados, melhorar a coleta de informação, o que é preciso 

ter recursos. Todo governo que entra quer ficar mexendo no INFOSEG, sem tocar 

no problema principal. O INFOSEG, sua filosofia, sua idéia, não é problema, não 

precisa de um novo modelo, a concepção é ótima. Esse modelo pressupõe 

algumas coisas, como o estado com coleta de dados confiável, ágil e segura, mas 

é justamente isso que os estados não  têm. É preciso fazer com que o estado 

tenha dados confiáveis, por que sem isso o sistema não funcionaria em nenhum 
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lugar do mundo. Melhorar sua aplicação envolve custos. Claro que é mais fácil 

desenvolver um novo INFOSEG, é mais barato. Aí toda nova administração fala 

em mudar o modelo, mas não chegam à raiz do problema. Atacar o estado vai 

demandar mais envolvimento, mais dinheiro, mais recurso. Um novo modelo de 

INFOSEG não resolve nada, aí chama a imprensa, “vamos elaborar um novo 

modelo”, mas isso não é o foco do problema, não se resolve nada dessa forma. A 

grande questão é melhorar a coleta de informação dentro dos estados. 

 

- Mas o modelo atual funciona? 

Funcionar funciona, mas tem limitações – não só de recursos. Há um erro de 

diagnóstico, pessoas diagnosticam problemas errados e os recursos acabam indo 

para locais errados.  

 
 
Entrevistado no 2 
 
 

INFOSEG 
 
- E você está coordenando o INFOSEG? 

Sim, o RS utiliza o INFOSEG para consultas, hoje a gente apenas faz o 

gerenciamento do INFOSEG. Eu coordeno tecnicamente a parte de transmissão 

de dados e cadastro de operadores, que é uma parte do nosso setor. 

- Você pode falar um pouco? 

Sim, o INFOSEG tem uma maior aceitação, né, a gente tem muitos lugares 

cadastrados, não sei te dizer bem o número, mas a gente tem atualizações 

constantes, e gente nota que, se em algum momento o INFOSEG fica fora do ar a 

gente tem muitos pedidos e reclamações “olha, não estou conseguindo, não 

deu”... então as informações estão sendo utilizadas amplamente. O nosso centro 

de operações, o CIOSP, ele utiliza amplamente, o pessoal te acesso... nós temos 

uma rede fechada por questões de segurança, né, o atendimento de emergência, 
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o que está aberto ali?... tem três coisas abertas hoje, que são os sistemas pró-

serves(?), direto do main fraime(?) ali, o sistema de consultas integradas, que é 

um sistema do Rio Grande do sul e o INFOSEG. São só esses três aí. Hoje ele é 

necessário, como consulta, principalmente pra quem não é do nosso estado. 

- E o que você está vendo de problemas e benefícios do INFOSEG? 

O INFOSEG tem um problema, que se chama replicação de dados. Por exemplo, 

hoje como a gente conduz toda a política de tecnologia de informação do RS já de 

praticamente de quatro, cinco anos pra cá a gente adotou a política de não replicar 

dados. E só replica dados no INFOSEG, né, que é o único sistema onde é 

possível a replicação, que é pegar os dados que tenho hoje, e levar pra um outro 

lugar, para ser utilizado. Ou seja, a idéia é que lá, nesse local pra onde ele foi 

utilizado, ele esteve por um período x de tempo, a minha realidade, que eu estou 

tendo aqui. O INFOSEG é assim, a gente replica, a idéia é que seja online mas a 

gente sabe de uma série de dificuldades, mas mesmo que seja online, mesmo que 

aconteça alguma coisa que eu remeta lá pra SENASP, pra fazer a carga lá, a 

carga feita online, eu vou ter lá um banco de dados e vou ter outro aqui. A nossa 

política de tecnologia da informação não funciona assim hoje, aqui no RS. Hoje 

nós temos realmente uns dados centralizados e não permitimos replicação. Então, 

se a pessoa quiser acessar nossos dados a gente usa um sistema de 

conectividade via webservice. Então a gente tem essa política hoje. Porque eu te 

digo que os nossos dados são íntegros, agora, do jeito que eles são replicados lá, 

eu não tenho a menos idéia. Mas eu acho que isso é um defeito da ferramenta, 

aliás, eu acho que é o maior deles. E, bom, não sei como está a atualização em 

outros estados, aparentemente assim, quando consulta os principais estados, Rio 

de Janeiro, Santa Catarina, que eu sei que esses têm um esquema de envio, a 

gente não tem encontrado dificuldades, mas mesmo assim é uma replicação de 

dados, isso é um problema tecnológico, que a gente não considera bom. 

- O que você sugeriria para melhorar o sistema? 

Bom, eu acho que o INFOSEG... vamos partir da tecnologia que a gente adotou 

aqui no RS, que é o “Consultas Integradas”. Como o Consultas Integradas 

funciona? Ele tem vários bancos de dados, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do 
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Instituto Geral de Perícias, Da Superintendência de Serviços Penitenciários, que 

eu não replico nada desses dados, eu simplesmente estabeleço um padrão de 

conectividade para aquelas informações específicas, normalmente um software, 

um webservice, a gente chama, para buscar esses dados lá dentro, ou seja, eu 

tenho um comunicador do lado, Consultas Integradas e um do lado lá, do meu 

banco de dados, então eu disparo uma consulta e ele me manda dentro daquele 

padrão que eu estabeleci de conversação entre eles. Eu acho que o INFOSEG 

deveria ser a mesma coisa, então, sei lá, a SENASP, ou a plataforma que está lá 

em Brasília, eu quero a consulta x sobre...indivíduo, então aquele padrão de 

consulta, a forma de receber tem que se a mesma para todos, e aí o que as 

pessoas têm que adequar na outra ponta é como eles vão gerar sua consulta em 

SQL, cada um do seu jeito, né? Nem  precisa ser SQL, pode ser qualquer outro 

tipo de banco de dados lá, que a pessoa tiver e transforma aquilo num formato 

inteligível e manda dentro do padrão, ou seja, eu não centralizo o meu ponto de 

consultas, mas eu distribuo e não replico informações, por que o mais importante 

para nós hoje é evitar a maldita replicação, é. Então, um dos fatos que aconteceu, 

também interessante, em relação ao INFOSEG, é com relação aos indivíduos que 

tenham tido crimes políticos, e precisavam, em algum ser cortados do... não 

constarem mais como crimes políticos...nós cortamos aqui mas continua a 

imagem lá no INFOSEG. Eu não sei quem lá foi consultar, mas estava lá com 

antecedentes criminais por conta dos crimes políticos! Então, nesse processo de 

interpretação acontece isso, tem um atraso, sempre... 

- E os benefícios? 

Ah, benefícios têm, né, sem dúvida! Eu acho que quando tu tens acesso às 

informações do país inteiro, isso é uma dificuldade, a gente sabe disso, então é 

preferível ter parcial do que não ter nada. Claro, eu to dizendo aqui, do que eu 

tinha falado anteriormente, é simplesmente o que eu considero o ideal, mas se é 

pra não ter, eu prefiro ter assim, e acho que do jeito que está, de certa forma, está 

resolvendo muito das questões. Essa ligação que tem com a parte de veículos, a 

gente utiliza bastante, e vê que os dados estão bem consistentes, a gente não tem 
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encontrado problemas em relação a isso. Então, essa integração, a idéia da 

integração é muito boa. 

- A categorização de crimes adotada pela SENASP está funcionando aqui no Sul? 

 Abordagem feita pela SENASP é uma abordagem criminal, certo, e aqui a gente 

faz uma abordagem policial. Aliás, acho que todos deveriam fazer uma abordagem 

policial. A gente tem um conjunto de incidentes que não são crimes, por exemplo, 

perda de documentos... por que é um fato policial? Tu perdes os documentos 

mas... e esse fato policial pode gerar um crime,a pessoa que encontra pode 

utilizar os documentos da outra pessoa, mas isso tem que constar lá, porque a 

gente tem que fazer uma análise também em cima disso. Mas eu acho que uma 

padronização é bom, principalmente se todos chegarem a um consenso de que 

aquela via ali é a mais adequada, pra nós ia resolver uma série de problemas que 

a gente tem em termos de padronização de tabelas de eventos policiais, né?        

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado no 3 
 
INFOSEG 
 

- O que está sendo feito para melhorar a qualidade dos dados nas bases de dados 

das polícias? 

Nós criamos alguns sistemas de correção, que a gente chama de sistemas de 

vinculação de ocorrências e de correção de ocorrências. Nós fizemos com o 

pessoal da Companhia de Dados, que é quem é o depositário dos nossos dados 

lá, nós fizemos várias reuniões e acertamos com o pessoal para eles criarem uma 

série de consultas que a gente consulta direto da base de dados. A nossa base de 
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dados do RS é uma base de dados diferente do resto do Brasil, porque é uma 

base integrada, você tem os dados da Polícia Militar e da Polícia Civil integrando 

uma mesma base de dados... normalmente você tem esse tipo de dificuldade 

porque às vezes o que você vai ter nos dados da Polícia Militar não vão ser os 

mesmos da Polícia Civil, a natureza das ocorrências é diferente. Então era uma 

coisa que causava prejuízo para nós, como para todos os estados. Agora há 

pouco tempo um estado, Santa Catarina, o pessoal pegou os dados de seqüestro 

relâmpago da Polícia Militar, depois da Polícia Civil, e aí o jornal... o pessoal foi lá 

e disse que dava uma confusão na base. Foi algum tempo atrás, nós começamos 

a fazer a integração das bases e hoje elas estão integradas. Uma ocorrência da 

Polícia Civil entra direto na base de dados, e uma ocorrência da Polícia Militar, 

antes de entrar na base de dados,ela passa por um filtro pra ver se não é a 

mesma ocorrência da Polícia Civil. Se for a mesma ocorrência, ela acaba entrando 

vinculada, é o que a gente chama de “vinculação das ocorrências”. A gente faz 

uma “testagem”, para ver se não se trata da mesma ocorrência, o sistema faz, e 

se for uma ocorrência diferente, não for a mesma, ela entra. Ela entra na base de 

dados porque é diferente. Se ela for a mesma, o sistema acusa “essa ocorrência 

já existe lá, seu Luiz Fernando já roubaram o carro dele”.  

- Busca pelo nome? 

A gente tem seis critérios. Começa pelo nome da vítima, endereço, município, 

logradouro, não me recordo... eu acho que é...não, não é o nome do acusado. 

Acho que depois é o objeto, bem, que às vezes o objeto pode ser a vida, como 

pode ser um bem, um veículo, e depois por último...acho que é o nome da mãe. 

Então são filtros que se criam dentro do sistema e aí o sistema nos acusa, e aqui 

na Divisão de Estatística a gente tem um relatório diário onde ele indica quais as 

ocorrências que possivelmente estão duplicadas. Aí a gente tem um pessoal que 

lê essas indicações e confirma. Se está confirmada a ocorrência duplicada, ele 

aperta o botão e o sistema cola essas ocorrências e não permite que elas fiquem 

duplicadas. 

Isso começou quando a Polícia Militar começou a fazer os chamados “termos 

circunstanciados”, né, começou a atender ocorrências de menor potencial ofensivo 
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que também já eram feitos pela Polícia Civil, aí começou a duplicar, duplicar, 

duplicar, você pegava lá o número de lesão corporal, explodia. Aí a gente viu que 

tinha que ser feito alguma coisa, aí a gente resolveu criar esses filtros... hoje está 

funcionando bem. Porque o RS também foi um dos primeiros estados a montar 

essa espécie de órgão ou local para controlar, ou acompanhar essas ocorrências 

criminais, né? Aqui é a Divisão de Estatística da Secretaria de segurança e do 

Governo do Estado, então só cuida de dados criminais e dados institucionais. 

Junto, paralelamente, a Polícia Civil tem um órgão que também faz a estatística da 

Polícia Judiciária, e a Polícia Militar também tem um outro órgão que faz o controle 

estatístico da PM. E nós, como somos o órgão central, nós gerenciamos, 

trabalhamos em conjunto com esses dois órgãos, gerenciando informações. Mas, 

digamos assim, o gargalo por onde saem os dados é por aqui. Então todas as 

divulgações criminais são feitas por aqui: apresentações, que são feitas de três 

em três meses para o secretário, e aí divulga. São esses gráficos, tabelas, que a 

gente faz o mapeamento da criminalidade. Tudo com MapInfo. O projeto das 

câmeras, estamos usando MapInfo, tem uma parte de estudos conforme por 

exemplo tem uma dificuldade maior, nós tivemos ano passado, estava se 

elevando a quantidade de roubos de veículos, nós fizemos um estudo só pra 

roubo de veículos, fizemos um para homicídios, uma para latrocínio, pegando o 

perfil da vítima, sexo, profissão, fizemos alguns estudos e detectamos alguns 

problemas e dividimos com as instituições lá, a Polícia Militar e a Polícia Civil, para 

serem tomadas as providências. Então a partir daqui, a gente já recebeu algumas 

visitas de alguns outros estados verificando como que era a metodologia, tal, por 

isso que é um pouco diferente. No Rio de Janeiro, eu sei que a ASPLAN, né, 

como o pessoal fala, Assessoria de Planejamento da Polícia Civil, que é 

encarregada de divulgar os dados. Mas isso acredito que tende, com o passar do 

tempo, a migrar para um perfil mais ou menos parecido com o nosso, já que é 

importante para o gestor político trabalhar ou saber com que dados está 

trabalhando. Porque daqui a pouco vamos ter que falar das ocorrências da Polícia 

Militar também, né? O perfil das ocorrências da PC é um perfil mais de saber 

quantificar o crime mesmo, quanto o homicídio está dando, quando a lesão 
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corporal está dando...mas por outro lado, o dado da PM é aquele dado social, né, 

de levantamento do perfil social da comunidade, né? Você vai saber quantas 

agressões por lesão estão acontecendo, quantos socorros estão sendo feitos, 

quantas brigas...então hoje estamos com essas bases de dados integradas, a 

gente extrai, planeja, faz as correções que por ventura tenham que fazer, faz os 

estudos, o mapeamento, aí você começa a fazer estudos o mapeamento, o 

georeferenciamento, e aí depois divulga por um canal só. Eu estava conversando 

com o Marcelo, ano passado ainda, que para que fosse feito tudo isso a gente 

teve uma preocupação também de trazer o aspecto legal, que acho que é muito 

importante. O pessoal do Tocantins está montando uma estrutura de centralização 

de acompanhamento das informações, e o pessoal sentiu que é necessário tu ter 

uma base legal pra ti trabalhar. Porque daqui a pouco mudam os ventos, muda a 

gestão, ganha-se uma eleição, e aí muda tudo... o novo gestor que chega já vai ter 

um padrão que vai ter que seguir. Então toda a nossa estrutura legal é baseada 

em decretos e portarias, decretos do governador e do secretário estabelecendo as 

regras. 

- E a polícia vem recebendo treinamento para melhorar a coleta de informação? 

Nós estamos com um projeto, que vai explodir até o final do ano, que é de uma 

cartilha que vai ser refeita, foi feita a um tempo atrás, de qualificação para o 

servidor preencher a ocorrência. Que a gente detectou que às vezes o policial não 

põe o endereço porque ele não sabe qual é o bairro, não está motivado o 

suficiente, ou ele não consegue identificar que é importante ele colocar aquele 

dado ali porque ele vai ter um retorno depois. Então ta sendo feito um trabalho 

forte pela PC aqui do Estado do RS de treinamento e de aprimoramento na 

inserção do dado. Porque assim, digamos que a maioria dos dados que entram no 

sistema são ainda pela PC, que é a Polícia Judiciária, e que no início da estrutura 

do sistema foi planejado para a Polícia Judiciária. Acho que a maioria dos estados 

do Brasil começou sua história de base de dados de acompanhamento criminal 

dessa maneira. Foi criada base de acompanhamento para a Polícia Judiciária. 

Com o passar do tempo, os estados começam a detectar que têm uma base 

organizada, planejada, mas que eles podem fazer muito mais com aquilo. Foi o 
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que nós detectamos: “peraí, nós temos uma base que existe há 15 anos, que tem 

muita informação boa ali dentro, e que pode subsidiar pesquisas e estudos”... e 

hoje a gente está fazendo isso. Semana passada veio um professor da UFRGS, 

com uns orientados lá, um pessoal da geografia, da semana passada foi um 

pessoal da arquitetura, a gente vai extrair uma série de informações dentro da 

nossa base para subsidiar trabalhos, digamos assim, do mobiliário social da 

construção de condomínios, e outras obras na cidade, e ver se tem alguma 

relação com o crime. Então a gente trabalha em parceria com a Universidade 

Federal, com outras universidades também, nessa forma de pesquisa. E aí a 

gente pensou “opa, a gente tem essa base aí com esse monte de dado, vamos 

aproveitar”! Então começou a se trabalhar em cima da base, aperfeiçoá-la, trazer 

os dados da PM, criar esses filtros, esses sistemas de controle e hoje estamos 

num nível bom de controle, de acompanhamento dessa base de dados. 

- Dados confiáveis. 

Totalmente. Se criou essa mecânica que eu te falei que foi coisa que foi surgindo 

conforme a necessidade, aí se viu a necessidade de se criar essa estrutura legal, 

para embasar essa administração dos dados, porque daqui a pouco você precisa 

ter legitimidade, ter um respaldo legal para dizer “não, quem é que responde tudo 

isso? É você, fulano”? Então precisa ter essa organização legal. E os nossos 

sistemas são todos on-line, hoje a gente trabalha via web. 

- As bases de dados são on-line para qualquer delegacia? 

Algumas. Nem todas. Temos regiões menos desenvolvidas, até ano passado 

estávamos trabalhando no mapeamento da informatização do nosso sistema, mas 

tivemos uma pane no computador e perdemos todos os mapas... Hoje nós temos 

três níveis de informatização do nosso sistema: nós temos o sistema “top de 

linha”, digamos assim, que é um terminal, que está dentro de um órgão, o sistema 

OCR, que é um sistema direto, que quando você termina de digitar a ocorrência 

no computador você aperta um botão e ela já entra na base de dados. Esse é o 

sistema mais rápido que tem, Porto Alegre está totalmente informatizada a capital 

do Estado, e alguns municípios da Região Metropolitana. Acho que algo em torno 

de 60% da Região Metropolitana. E aí conforme você se afasta, você vai migrando 
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para fora, aí a situação vai piorando. Aí você tem outro sistema que é o SIP, 

sistema de Informações Policiais. Esse sistema, o OCR, funciona em cima do SIP, 

só que é um aplicativo que permite que você mande os dados diretos. Essas 

máquinas que só tem o SIP e não têm esse OCR, você vai ter que digitar as 

ocorrências e depois, uma vez por dia, você vai ter que reunir elas e mandá-las, 

remetê-las para um outro servidor. E nós temos um terceiro nível de órgão policial, 

que é aquele que não tem nada, lá da fronteira, regiões que a gente tem mais 

dificuldade, e que também têm uma quantidade menos de ocorrências, porque 

naturalmente com o passar do tempo a gente vai suprindo onde tem maior 

necessidade. Então municípios com mais de 100.00 habitantes estão todos 

informatizados. Esse outro órgão policial não vai ter nada. Só vai ter uma máquina 

de escrever, em que o policial vai ter que pegar aquela ocorrência ali, ir até um 

outro local, digitar essa ocorrência no sistema SIP ou OCR.  

- E eles fazem? 

Sim, isso tudo está regulado por decretos e portarias. Eles vão numa delegacia 

regional, ou num quartel da Polícia Militar, que seja regional. Isso funciona tanto 

para a PC quanto para a PM, é a mesma coisa. Eu me refiro ao “órgão policial” 

porque eu não me refiro nem à delegacia, aqui a gente faz sempre questão de 

falar de órgão porque aí a gente já está num estágio de tratar o órgão policial, 

independe se ele é uma delegacia ou se é um quartel da PM, então para nós ele é 

um órgão policial, que põe ocorrência para dentro do sistema. Então essa 

diferenciação existe em todos os níveis, né, tanto órgão da PC quanto da PM. 

Então nós temos esses três níveis, conforme você tenha um município com menos 

estrutura, menos avançado tecnologicamente, essa ocorrência demora mais para 

entrar na nossa base de dados. Então a gente tem um ápice assim, de 

aproximadamente 30 dias para pegar essas ocorrências, reunir elas e verificar, 

fazer essa série de revisão da vinculação das ocorrências, ver se não tem alguma 

coisa escapando, duplicada. 

- Tem alguma margem de erro? 

Tem, em torno de 5%. É muito comum a pessoa, por exemplo, ter sua casa 

roubada, ter algum material seu roubado, e chamar a PM. Que sempre quem vai 
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primeiro é a PM, que está com os carros na rua, policiamento ostensivo. Então ele 

vai lá e preenche aquela ocorrência com a Polícia Militar. Mas é muito comum, 

assim, roubaram a sua carteira, ou tu perdeu a tua documentação, dali a algum 

tempo tu verifica que tu tinhas que registrar carteira, ou cartão de seguro, ou 

alguma coisa que é importante tu registrar pra ter alguma comprovação pra ti tirar 

uma segunda via, aí tu vai numa delegacia e registra...pronto, já estaria 

duplicando. Hoje nosso sistema não duplica, então esta é a grande vantagem que 

temos em relação aos sistemas tradicionais, porque se você pegar outro estado, 

vai ter que pegar apenas os dados da Polícia Judiciária. Você não pode pegar os 

dados da PM junto, senão vai duplicar. Então alguns estados trabalham com 

dados da PM, outros da PC. Minas Gerais trabalha com os dados da PM, porque 

historicamente o sistema foi montado para a PM, o SIP lá foi montado para a PM.  

- E é viável expandir este sistema OCR? 

Totalmente! Hoje estamos com um projeto que eu acredito que vai sair até o final 

do ano, que é o novo OCR, que vai ser um aperfeiçoamento deste que existe há 

alguns anos. Estamos estudando desde o ano passado, já tem alguma coisa em 

teste, ele tem um visual mais simples, mais prático, mais didático, você vai apertar 

um botão e ele já vai trazer o código e o nome da ocorrência, né, digamos, então 

vai ser assim “roubo de veículo”. Hoje, no sistema, você tem que escolher “roubo 

de veículo com lesão”, “roubo de veículo com morte”, roubo de veículo com várias 

categorias, né? No novo sistema você vai escolher qual é o fato? Aí ele vai abrir 

outra janela. Qual foi o segundo critério? Com lesão? Com morte? Aí ele mesmo 

vai, didaticamente, orientando o policial para que ele coloque a informação. Então, 

a quantidade de incoerências, ou digamos assim, de filtros que a gente vai ter que 

ter aqui, depois, no gargalo, vai ser muito menor...menos filtros. Hoje nós temos 

mais de 240 categorias, digamos assim. A gente participou junto da estruturação 

do sistema Nacional de Estatísticas, né, da SENASP, isso faz uns dois anos. E aí 

um trabalho enorme que o pessoal teve lá, foi de juntar categorias que eram 

diferentes de acordo com o estado. No Amazonas, nós tínhamos o “homicídio por 

derrubada”, que não existia em nenhum outro lugar do Brasil. Aqui, no RS, você 

tem o furto de gado, então o cara foi lá e roubou ovelha, o boi, a vaca, para nós é 
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o “furto objeto”, mas é por causa da característica do estado, né, um estado de 

pecuária. Você não vai ter no Amazonas, lá, como no Rio de Janeiro, vai entrar 

como furto, roubaram, furtaram o cavalo de uma pessoa, vai entrar como furto. 

Para nós ele entra numa categoria diferente. Então foi feito um trabalho forte, 

entre todos os estados, com um representante de cada estado, em que a gente foi 

homogeneizando todas as categorias. A gente descobriu que São Paulo, junto 

com os outros homicídios, colocava “lesão corporal seguida de morte”. Aí via que 

Minas Gerais não põe... “ah, então meu dado está ficando maior que o seu”!Então 

aí se organizou, hoje o Brasil inteiro fala a mesma língua, se você disser que São 

Paulo tem 50 homicídios, RS tem 50 homicídios, é comparável. Isso foi um salto 

grande que se deu, graças ao trabalho da SENASP, que é homogeneizar as 

categorias, senão não dá pra comparar nada com nada. Hoje já é comparável. E, 

em função disso, junto com esse sistema nacional de estatística, foi que a gente 

começou a usar a rede do INFOSEG. Para nós, administradores, a gente 

acompanha os dados, a gente usa a rede do INFOSEG para trocar essas 

informações com o Ministério da Justiça. Digamos assim, um dos canais do 

INFOSEG é a troca de dados. Realmente a rede do INFOSEG é utilizada pra 

muito mais coisa que isso, né? Mas a pequena parte que a gente trabalha é essa 

aí,  uma das partes bem importantes. Então foi criado um sistema, que é o 

SINESP JC que é um softwarezinho tipo aquele do Imposto de Renda, assim, que 

você digita o seu... o número do seu crime, fecha, extrai em relatório e encaminha 

para a SENASP. E a SENASP tem a oportunidade de reunir isso aí, de forma 

automática, e ter ali todas as informações dos estados. Como que era feito antes 

do Sistema Nacional de Estatística? Eram feitas umas planilhas, doze planilhas no 

Excel, uma coisa bem lusitana assim, que você preenchia ali, somava tudo, aí 

você podia pegar duzentos, trezentos relatórios e preencher, e depois mandar por 

um e-mail... Hoje a coisa está mais automatizada. O nosso sistema, como já era 

informatizado, já estava on-line, foi desenvolvido dentro do SINESP JC, dentro do 

INFOSEG, um sistema importador de dados. Quando a gente começou a discutir 

esse sistema do INFOSEG, a gente detectou que foi criado um sistema, digamos 

assim, democrático para todos os estados, que é o SINESP JC, que permite que 
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os estados se organizem, digamos assim. A SENASP fez com que alguns estados 

se organizassem, já que quem não tinha uma estrutura informatizada ainda, 

suficientemente informatizada, tem que se informatizar, se organizar, pra entrar, 

digamos assim. Quase que uma União Européia, “olha, arruma aí, junta seus 

pontos, pra depois entrar no sistema”. Junto com isso, claro, tem a questão da 

distribuição dos recursos que a SENASP faz, então, se não ajudar não recebe os 

recursos, né, tem uma contrapartida. Só que o sistema, esse aí, é um sistema que 

funciona muito bem para estados que não tinham nada de estrutura informatizada 

ainda. Por exemplo, você pega o Amazonas, o Acre, você não tem nada 

informatizado, e como não tem nada informatizado, você instala um softwarezinho 

no computador, pega um monte de folhas de papel e vai dizendo “fulano, quantos 

homicídios você tem aí?”, e aí tu vai digitando aí pra mim! No final, tu apertas o 

botão e ele remete. Agora, para estados como o RS, RJ, SP e MG que tem uma 

quantidade enorme de ocorrências, a gente trabalha com 1 milhão de ocorrências, 

é impossível, você teria que pegar todo o efetivo da polícia para ficar digitando, ali, 

ocorrência por ocorrência. Então junto com a SENASP, foi com o Hebret, que foi o 

técnico responsável lá, que trabalhou junto com o Marcelo, a gente criou um órgão 

importador, para esses principais estados, estados que já tinham a sua base 

informatizada, para que ele importasse para dentro do sistema e pudesse utilizar 

na rede do INFOSEG. Então hoje a gente importa de forma automática para 

dentro do sistema, confere se os dados estão corretos, e a gente remete esses 

dados para o Ministério da Justiça. Então foi um divisor de águas, assim, para 

estados que não tinham nada, foi um avanço fantástico. Para estados que já 

tinham sua base foi uma dor de cabeça inicial, porque a gente teve que adequar 

toda base que já se tinha ao novo sistema. Mas foi interessante, porque agora já 

está... é um esforço, digamos assim, necessário para que todo mundo 

participasse, né?  

- Para ter alguma homogeneidade entre os estados, né? 

Exatamente. Você teria que abrir mão de alguma coisa para poder trabalhar em 

conjunto com todos os outros estados, né? Hoje os estados, eles trabalham de 

forma integrada, então importam, cada um usando a sua técnica, quem não tem o 
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sistema informatizado vai digitando, “catando milho” lá, uma por uma, vai 

preenchendo e manda as ocorrências. É uma garantia de que o sistema, digamos 

assim, é democrático e funciona para todo mundo. Então se está mais 

informatizado, menos informatizado, mande seus dados, tem todos os dados 

atualizados lá. De tempos em tempos a gente atualiza os dados, também na rede, 

e é dessa forma que a gente está trabalhando com essas informações. 

- No caso do INFOSEG, então, o grande salto qualitativo foi conseguir 

homogeneizar para os estados e colocar isso em rede? 

Com certeza! Pela primeira vez na história do Brasil, digamos assim, você tem 

todos os dados falando a mesma linguagem e usando o mesmo sistema padrão 

para comparar os dados. Nós discutimos lá, que na página do FBI, que é o 

sistema mais antigo de contabilização criminal dos Estados Unidos, ele não 

trabalha com 100% das ocorrências de todos os estados. E o sistema brasileiro 

trabalha com 100%. Mas foi um esforço conjunto, padronização das ocorrências, 

assim, numa linguagem. O pessoal da SENASP falava do Esperanto, né, que é 

uma linguagem única. Então todas as polícias tinham que falar a mesma 

linguagem, os mesmos códigos de ocorrência. Depois se criou um sistema 

informatizado dentro do INFOSEG, que trabalhasse dentro do INFOSEG, e que 

hoje ele está funcionando, graças a Deus, dentro do INFOSEG. Foi uma solução 

histórica, e hoje está todo mundo trabalhando. 

- O senhor acha que, acompanhando a ênfase tecnológica, está havendo uma 

melhoria na qualidade dos dados coletados? 

Nós estamos com um projeto aqui, que é exatamente este da qualificação dos 

dados. Nós temos alguns dados, por exemplo, ocorrências de maior potencial 

ofensivo, como homicídios, latrocínio, essas ocorrências mais graves, 

principalmente ocorrências contra o ser humano, elas tendem a tem um nível de 

perfeição maior. Então, numa ocorrência de homicídio, você vai ter endereço, a 

rua, logradouro, sexo da vítima, cor, profissão... porque é o crime mais grave! 

Agora, em ocorrências mais simples, existe uma tendência de você negligenciar 

algumas informações. Então se você tem uma lesão corporal leve, lá, 

provavelmente você não vai encontrar a profissão da vítima. Ou daqui a pouco 



 132

você não encontra o endereço. Então nós estamos trabalhando, estamos 

estudando junto com a Companhia de Dados, ver qual é que vai ser a solução, se 

vai ser via Companhia de Dados ou se vai ser terceirizado com outras empresas, 

para a gente qualificar essas ocorrências. O primeiro passo, que nós já chegamos, 

é identificar todos os logradouros. É aquilo que eu te falei, “Avenida Voluntários da 

Pátria”, “Av Voluntários da Pátria”, “Vol da Pátria”, padronização do 

endereçamento. Para as ocorrências mais graves, já tem, agora nós queremos 

pegar as ocorrências mais leves. Porque a gente quer saber da lesão, onde que 

está acontecendo não só o homicídio, o roubo, mas a lesão corporal, que é uma 

dificuldade. Tem muita violência doméstica, esse trabalho aí subsidia um trabalho 

social com a Secretaria, então é importante atacar, digamos assim os outros 

crimes também. Nós estamos com um projeto que se chama até “Qualificação dos 

Dados Criminais”, que vai desembocar naquele trabalho, por exemplo, da Cartilha, 

para o policial saber que o trabalho dele de digitação é importante, que tem que 

ter um retorno, junto com esse trabalho, que é um trabalho de treinamento, vai ter 

junto essa questão da cartilha, e junto, além disso, essa questão da qualificação 

dos dados. Porque daqui a pouco a gente tem que ir para trás também, né? Eu já 

andei pesquisando...o pessoal trabalha assim com questão de 10 centavos para 

corrigir um registro. Tem empresa especializada nisso. 
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Quadros Sinópticos 
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Sistemas de 
Informação e 

Cadastro Nacional 
e Internacional 

União 
Européia Eurostat     OCDE EUROPOL ONU FBI Global 

Justice IBGE SIM / 
DATASUS Infoseg 

Institucionalização 1997          2000 1980 1999 1990 1994 2001 1967 1979 1995

Tipo 
Regulamentação Interna     Interna Interna Interna / 

Externa Interna 
Interna 

Externa: 
OECD 

Interna 
Externa: 
OECD 

Interna 
Externa Externa Interna (Federal).
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Missão / Tarefas 
 
 

Cooperação 
policial e 

judiciária em 
matéria penal,   
prevenção e 
combate do 
racismo e da 
xenofobia. 

Proteção e 
Regulamentação 

da coleta, 
armazenamento, 
processamento e 
análise de dados 
de criminais dos 

cidadãos 
europeus. 

Proteção e 
Regulamentação 

da coleta, 
armazenamento, 
processamento e 
análise de dados 
de criminais dos 

cidadãos 
europeus. 

Prevenção e 
luta contra o 

tráfico de 
drogas, de 
material 

nuclear, a 
redes de 

imigração 
clandestina e o 

tráfico de 
seres humanos

Resguardar, 
regulamentar e 

controlar o 
uso de 

informações 
pessoais 

Planejamento 
e proposição 
de políticas 
públicas de 
controle do 
crime e da 
violência 

Compartilhar 
informações e 

integrar 
iniciativas do 
Departamento 

Justiça e 
Departamento 
de Defesa dos 

EUA 

Produção, 
disseminação 
e análise de 
informações 

sócio-
econômicas  e 
cartográficas 

para 
planejamento 
de políticas 

públicas 

Produção, 
disseminação e 

análise de 
dados para 

efeitos 
imediatos de 

gestão, geração  
e disseminação 

do 
conhecimento 

epidemiológico 
no Brasil. 

Aumentar a 
eficiência das 
atividades de 

segurança pública 
por meio do 

compartilhamento 
de informações e 

integrar 
iniciativas das 

várias instâncias e 
poderes da União 
e das Unidades da 

Federação 

Composição 

Agências de 
justiça 

criminal 
nacionais 

Agências de 
justiça criminal 

nacionais 

Agências de 
justiça criminal 

regionais e 
internacionais 

Agências de 
justiça 

criminal 
regionais e 

internacionais 

Agências de 
justiça 

criminal 
regionais e 

internacionais 

Agências de 
justiça 

criminal 
locais, 

regionais e 
nacionais 

Agências de 
justiça 

criminal 
locais, 

regionais e 
nacionais, 

internacionais 

Agências nas 
capitais e 
algumas 
cidades 

Agências nas 
capitais e 
Distrito 
Federal 

Unidade 
Autônoma 
vinculada à 

SENASP/MJ e 
cuja rede de 
informações 

possui 
ramificações nas 

Unidades da 
Federação. 

Nível de Atuação / 
Alcance 

 
 
 

Nacional e 
Internacional 

Nível: Nacional 
e Internacional 

Nível: Nacional 
e Internacional 

Nível: 
Nacional e 

Internacional 

Nacional e 
Internacional 

Nível: Local, 
Estadual, 
Regional, 
Federal e 

Internacional 

Nível: Local, 
Estadual, 
Regional, 
Federal e 

Internacional 

Nacional 

Nível: Local, 
Estadual, 
Regional, 
Federal 

Nível: Local, 
Estadual, 

Regional, Federal 

Programa 
estatístico / 

Divulgação dados 

Opera a partir 
de sistemas 
existentes 

Opera a partir 
de sistemas 
existentes 

Opera a partir 
de sistemas 
existentes 

Opera a partir 
de sistemas 
existentes 

Opera a partir 
de sistemas 
existentes 

Opera a partir 
de sistemas 

existentes e de 
novas 

tecnologias 

Opera a partir 
de sistemas 

existentes e de 
novas 

tecnologias 

Internet e 
publicações 

regulares 

Internet e 
publicações 

regulares 

Opera a partir de 
sistemas 

existentes e de 
novas tecnologias 
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Estrutura 
Organizacional 

Agências 
independentes, 
nível nacional 

Agências 
independentes, 
nível nacional 

Agências 
independentes, 
nível nacional 

Agências 
independentes, 
nível nacional 

Agências 
independentes, 
nível nacional 

Agências 
independentes, 

nível local, 
estadual e 
nacional 

Agências 
independentes, 
nível nacional 

Agências 
independentes, 
nível nacional 

Agências 
independentes, 
nível nacional 

Agências 
independentes, 
nível nacional 

10 funcionários 
terceirizados 

1 gerente de 
projetos 

1 diretor servidor 
da SENASP 

27 coordenadores 
estaduais 

responsáveis pela 
administração do 
sistema nas suas 
respectivas Ufs. 

Recursos 
Humanos e 
Financeiros 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Não disponível 

 
 
 
 
 
 

Não disponível 

 
 
 
 
 

Não 
disponível 

 
 
 
 
 

Não 
disponível 

 
 
 
 
 

Não 
disponível 

 
 
 
 
 

Não 
disponível 

 
 
 
 
 

Não 
disponível 

 
 
 
 
 

Não disponível

Coordenadores 
Nacionais 

(Exército, DPF, 
etc) 
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Sistema Nacional de 
Informação em 

Justiça Criminal 
INFOSEG 

Institucionalização 1995 
 

Tipo Regulamentação Interna (Federal). O Infoseg foi criado pelo Decreto (No.) e regulamentado por convênio com as 
Unidades da Federação no que tange à sua alimentação e atualização cadastral. 

Missão / Tarefas 
Aumentar a eficiência das atividades de segurança pública por meio do compartilhamento de 
informações e integrar iniciativas das várias instâncias e poderes da União e das Unidades da 

Federação. 

Composição Unidade Autônoma vinculada à SENASP/MJ e cuja rede de informações possui ramificações 
nas Unidades da Federação, nas quais os usuários locais se conectam às bases de dados 

Nível de Atuação / 
Alcance Nível: Local, Estadual, Regional, Federal 

Programa estatístico 
/ Divulgação dados 

O Infoseg serve de plataforma tecnológica para a coleta de dados do Sistema Nacional de 
Estatísticas Criminais. No momento, encontra-se implementado e operacional o módulo de 

dados das Polícias Civis das Ufs. O módulo de dados das Polícias Militares encontra-se pronto e 
em ambiente de teste. 

Estrutura 
Organizacional 

Unidade Autônoma vinculada à SENASP/MJ e que integra dados criminais e/ou de interesse 
para atividades de segurança pública. Não obstante sua existência constar como ação 

estratégica do Plano Pluri Anual - PPA do Governo Federal, o Infoseg funciona como projeto e 
conta com suporte gerencial das Nações Unidas (UNODC e PNUD). Os funcionários são 

terceirizados, cabendo apenas ao gerente de projetos e o diretor do programa outros vínculos 
empregatícios. 

Recursos Humanos e 
Financeiros () 

10 funcionários terceirizados 
1 gerente de projetos 

1 diretor servidor da SENASP 
27 coordenadores estaduais responsáveis pela administração do sistema nas suas respectivas 

Ufs. 
Coordenadores Nacionais (Exército, DPF, etc) 
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Sistemas Nacionai
de Informação 

s 
S DATASU

Institucionalização 

a 
a 

A criação do Departamento de Informática do SUS – DATASUS ocorreu de form
concomitante com a criação da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA que foi instituíd

o pelo Decreto 100 de 16.04.1991, publicado no D.O.U. de 17.04.1991 e retificad
1. conforme publicado no D.O.U. de 19.04.199

Tipo Regulamentação a Ministério da Saúde , FUNASA e regulação intern

Missão / Tarefas 

o 
e 

Oter dados para efeitos imediatos de gestão, geração  e disseminação do conheciment
epidemiológico no Brasil. Desenvolvimento de sistemas de informação e tecnologias d

informática para a saúde necessários ao SUS. 
 

Composição s. Agências na capital federal e nas capitais estaduai

Nível de Atuação 
Alcance 

/ l. Municipal, Estadual e Federa

Programa estatístic
/ Divulgação dados

o 
 L Banco Oracle , Tab SQ

Estrutur
Organizaciona

a 
l . Agências independentes em nível  nacional como a FIOCRUZ, IBGE, Fundação SEADE

Recursos Humanos 
Financeiros 

e 

 
0 

s 
s 
e 

Valor estimado estrutura física 9.726.436,3
e -617 servidores do Ministério da Saúd

s -257 contratado
-138 estagiário

-15 servidores do Ministério da Saúde cedidos para outros orgão
-4 servidores de outros orgãos cedidos para o Ministério da Saúd
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Sistemas Nacionais de 
Informação 

IBGE 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Institucionalização Decreto-Lei nº 161, 13 de fevereiro de 1967 ou em  29 de maio de 1937. 

Tipo Regulamentação Interna: Conselho Diretor e às diretorias de pesquisas. 
Externa: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Missão / Tarefas 

 
Retratar o Brasil através de  dados e informações estatísticas, geográficas e ambientais que 

permitam um maior conhecimento da sua realidade. Além da disseminação dessas informações
coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais  para que estes atendam às 

necessidades dos segmentos da sociedade civil e da esfera governamental. 
 

Composição Agências nas capitais federal, estaduais e nos principais municípios do país. 

Nível de Atuação / 
Alcance Local, Estadual, Regional e Federal. 

Programa estatístico / 
Divulgação dados 

 
 ambiente operacional Windows, Unix e OS390, 

e o ambiente de dados usa o ORACLE. 
 

Estrutura 
Organizacional Agências dependentes e independentes em nível nacional 

Recursos Humanos e 
Financeiros 

Orgãos colegiados de direção superior (Conselhos Técnico, Curador e Diretor), auditoria interna
procuradoria federal e diretoria executiva, diretorias (Pesquisas, Geociências, Informática, Centro 

Documentação e Disseminação de Informações, Escola Nacional de Ciências Estatísticas)/  1900
cargos. 
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Sistemas 
Internacionais de 

Informação de 
Justiça Criminal 

EUROPOL 

Institucionalização 1999 

Tipo Regulamentação Interna 

Missão / Tarefas Prevenção e controle do tráfico de drogas, de material nuclear, a redes de imigração clandestina e 
o tráfico de seres humanos 

Composição Agências de justiça criminal nacionais 

Nível de Atuação / 
Alcance Nível: Nacional e Internacional 

Programa estatístico 
/ Divulgação dados Opera a partir de sistemas existentes 

Estrutura 
Organizacional Agências independentes, nível nacional 

Recursos Humanos e 
Financeiros Não disponível 
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Sistemas 
Internacionais de 

Informação de Justiça 
Criminal 

Eurostat 
 

Institucionalização 2000 

Tipo Regulamentação Interna 

Missão / Tarefas Proteção e Regulamentação da coleta, armazenamento, processamento e análise de dados de 
criminais dos cidadãos europeus. 

Composição Agências Nacionais e multilaterais 

Nível de Atuação / 
Alcance Nível: Nacional e Internacional 

Programa estatístico / 
Divulgação dados Opera a partir de sistemas existentes 

Estrutura 
Organizacional Agências independentes, nível nacional 

Recursos Humanos e 
Financeiros Não disponível 
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Sistemas 
Internacionais de 

Informação de 
Justiça Criminal 

FBI 
 

Serviço de Informação de Justiça Criminal 

Institucionalização 1994 

Tipo Regulamentação Interna 
Externa: OECD 

Missão / Tarefas Planejamento e proposição de políticas públicas de controle do crime e da violência 

Composição Agências de justiça locais, regionais e nacionais 

Nível de Atuação / 
Alcance Nível: Local, Estadual, Regional, Federal e Internacional 

Programa estatístico 
/ Divulgação dados Opera a partir de sistemas existentes e de novas tecnologias 

Estrutura 
Organizacional Agências independentes, nível local, estadual e nacional 

Recursos Humanos e 
Financeiros Não disponível 
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Sistema
Internacionais d

Informação de Justiç
Criminal 

s 
e A a Global Justice Information Sharing Initiative – Departamento de Justiça / EU

Institucionalização 1 200

Tipo Regulamentação a 
D 

Intern
Externa: OEC

Missão / Tarefas e Pompartilhar informações e integrar iniciativas do Departamento Justiça e Departamento d
Defesa dos EUA 

Composição s Agências Policiais, Promotores, defensores e Juízes,Prisionai
 

Nível de Atuação 
Alcance 

/ al Nível: Local, Estadual, Regional, Federal e Internacion

Programa estatístic
/ Divulgação dados

o 
 s Opera a partir de sistemas existentes e de novas tecnologia

Estrutur
Organizacion

a 
al al Agências independentes, nível nacion

Recursos Humanos 
Financeiros () 

e el Não disponív
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Sistem
Internacionais d

Informação de
Justiça Crimin

as 
e 
 
al 

E OCD

Institucionalização 0 198

Tipo Regulamentação a Intern

Missão / Tarefas e Proteção e Regulamentação da coleta, armazenamento, processamento e análise de dados d
criminais dos cidadãos europeus. 

Composição as Agências Nacionais e multilateri

Nível de Atuação
Alcance 

 / al Nível: Nacional e Internacion

Programa estatístic
/ Divulgação dado

o 
s es Opera a partir de sistemas existent

Estrutu
Organizacion

ra 
al al Agências independentes, nível nacion

Recursos Humanos
Financeiros () 

 e el Não disponív
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Sistemas 
Internacionais de 

Informação de Justiça 
Criminal 

ONU 

Institucionalização 1990 

Tipo Regulamentação Interna 

Missão / Tarefas Resgardar, regulamentar e controlar o uso de informações pessoais 

Composição Agências Nacionais e multilaterais 

Nível de Atuação / 
Alcance Nível: Nacional e Internacional 

Programa estatístico / 
Divulgação dados Opera a partir de sistemas existentes 

Estrutura 
Organizacional Agências independentes, nível nacional 

Recursos Humanos e 
Financeiros () Não disponível 
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Sistemas 
Internacionais de 

Informação de 
Justiça Criminal 

União Européia 

Institucionalização 1997 

Tipo Regulamentação Interna 

Missão / Tarefas Cooperação policial e judiciária em matéria penal e a prevenção e combate do racismo e da 
xenofobia. 

Composição Agências Nacionais e multilaterias 

Nível de Atuação / 
Alcance Nível: Nacional e Internacional 

Programa estatístico 
/ Divulgação dados Opera a partir de sistemas existentes 

Estrutura 
Organizacional Agências independentes, nível nacional 

Recursos Humanos e 
Financeiros Não disponível 

 


