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RESUMO 

 

 

O crescimento da criminalidade em todo país tem colocado a área da segurança pública 

como uma das principais preocupações dos brasileiros. Tal crescimento tem sido 

comumente atribuído à falta de investimento na área da educação, a expressiva 

desigualdade social e na própria área da segurança pública, a ausência de legislações 

mais rígidas capazes de manter os criminosos nas cadeias; a falta de coordenação e 

alinhamento entre as instituições atuantes na rede de defesa social; dentre outros fatores. 

Esta pesquisa analisa as dificuldades encontradas pela Polícia Civil na apuração do 

crime de roubo na cidade de Contagem entre os anos de 2011 a 2015.  Este estudo de 

caso apoia-se em dados obtidos no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e em 

informações sobre os recursos humanos da Polícia Civil de Minas Gerais atuante na 

cidade de Contagem. O crime de roubo em Contagem teve um aumento próximo de 

100% nos últimos cinco anos e a Polícia Civil do município, não teve o seu 

crescimento, mantendo-se praticamente inalterado o seu quadro de pessoal e em alguns 

cargos houve até diminuição. A conclusão deste estudo é que a redução do quadro de 

efetivo da Polícia Civil teve expressiva contribuição no aumento do número de roubos 

em Contagem, dificultando assim a apuração desta modalidade criminosa.   
 

 

Palavras Chaves: Criminalidade, Segurança Pública; Polícia Civil; Roubo; Contagem. 
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ABSTRACT 

 

 

The growth of crime in every country has put the area of public security as one of the 

main concerns of Brazilians. Such growth has been commonly attributed to the lack of 

investment in education, significant social inequality and in the area of public security 

itself, the absence of stricter legislation capable of keeping criminals in the jails; The 

lack of coordination and alignment between the institutions working in the social 

defense network; Among other factors. This study analyzes the difficulties encountered 

by the Civil Police in the investigation of the crime of robbery in the city of Contagem 

between the years 2011 and 2015. This case study is based on data obtained from the 

Register of Events of Social Defense (REDS) and information On the human resources 

of the Civil Police of Minas Gerais operating in the city of Contagem. The crime of 

theft in Contagem had a close increase of 100% in the last five years and the Civil 

Police of the municipality, did not have its growth, maintaining almost unchanged its 

staff and in some positions there was even decrease. The conclusion of this study is that 

the reduction of the number of personnel of the Civil Police had a significant 

contribution in the increase of the number of robberies in Contagem, making it difficult 

to determine this criminal modality. 

 

 

Keywords: Crime, Public Security; Civil police; Theft; Score. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A compreensão das causas dos fenômenos da criminalidade e violência no 

Brasil é um tema de pesquisa crescente e de grande importância acadêmica e social. 

Para alguns pesquisadores, parece haver certo paradoxo entre os avanços 

socioeconômicos obtidos no início do século XXI e as taxas criminais. Sapori (2012), 

por exemplo, salienta que mesmo com a implantação de novos projetos sociais em 

diversas regiões, com a melhoria da renda per capita, da taxa de desemprego e da 

qualidade de vida das famílias brasileiras, a violência urbana acentuou-se em todas as 

regiões do Brasil.  

O jornalista Paranaíba (2014), informou que os crimes violentos contra o 

patrimônio são a principal preocupação dos moradores e comerciantes da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Explicou que na média mensal do 

crescimento do número de roubos na RMBH (2013/2014) a cidade de Contagem em 

Minas Gerais (MG) encontra-se em segundo lugar perdendo apenas para a capital 

mineira.  

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), conforme exposto na Lei 5.406 de 

1969, tem a missão de preservação da ordem e da moralidade pública e da proteção da 

vida e dos bens, além de exercer um papel importante na repressão contra os autores 

desses crimes, visto que além de ter a função de polícia judiciária, apura autoria e 

materialidade de delitos.   

Neste sentido, o objetivo geral é conhecer as dificuldades de investigação do 

crime de roubo na cidade de Contagem entre os anos de 2011 a 2015, frente à realidade 

de atuação da Polícia Civil. Para atingir tal objetivo geral, foram formulados os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Identificar o padrão criminal em termos de principais localidades, dias da 

semana, horários e instrumento-meio utilizado pelos autores e perfil de vítima.  

 Verificar a constituição do efetivo da Polícia Civil de Contagem ao longo do 

período investigado.    

 



11 

 

Com essa análise será possível responder a pergunta do problema de pesquisa: 

O baixo efetivo da Polícia Civil de Contagem/MG pode ser considerando um 

dificultador na investigação do crime de roubo na cidade? 

 

Como parte da metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho científico foi 

realizada diversas análises de dados, tendo como base o período compreendido entre os 

anos de 2011 a 2015. Os dados foram extraídos de órgãos oficiais, tais como: o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Centro Integrado de Informações de Defesa 

Social (CINDS), Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), estatísticas do 

Departamento de Pessoal da 1ª Delegacia Regional de Contagem (1ª DRPC) e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Consultas ao banco de dados do CINDS e ao REDS apontam um crescimento 

expressivo próximo a 100% no crime de roubos no município de Contagem no período 

entre 2011 a 2015.  

O trabalho teve como embasamento teórico a Teoria das Atividades Rotineiras 

de Cohen e Felson (1979; 1980). De acordo com o triângulo do crime elaborado pelos 

autores, o crime ocorre quando há a presença de um ofensor motivado, de um bem 

(alvo) disponível e a falta de um guardião. 

Silva (2012) explica que com a desconcentração das pessoas no ambiente onde 

convivem, elas se tornam mais vulneráveis, pois ficam mais tempo fora de casa, ficam 

mais tempo expostas a ofensores motivados, diminuindo a possibilidade de proteção e 

de vigilância dos seus bens e de seus familiares, tornando-se os ambientes sem controle 

formal e informal. 

Em conformidade com essa teoria da criminologia, verifica-se que a presença 

do Policial Civil fazendo o controle social formal, reprimindo crimes e prendendo 

autores de delitos, afasta o comportamento criminoso de autores motivados, na medida 

em que retira um dos vértices do triangulo do crime. Ou seja, a ausência de fiscalização, 

condição esta, favorável ao comportamento desviante e à desorganização social.  

Para Miranda (2015), a Polícia Civil de Minas Gerais tem o menor efetivo da 

região Sudeste, comparada com o tamanho da população que é atendida. Já Junior 

(2011) explica que o Brasil enquadra-se entre os países de alta criminalidade e deveria 

ter um arsenal legislativo que combatesse de uma forma mais rigorosa, com penas mais 
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severas a prática de ilícitos. Cerqueira (2016) postula que a prevenção ao crime nasce 

com o correto processo de orientação, supervisão e educação, desde a primeira infância. 

Como forma de se tornar mais fácil o entendimento, este estudo é composto 

desta introdução que apresenta o fornecimento de dados sobre o desenvolvimento da 

pesquisa e os fatores que a fomentam, à organização da dissertação, planejamento, 

metodologia, objetivo da pesquisa e a importância do tema escolhido e de mais oito 

seções, conforme explicado abaixo:  

Na segunda seção apresenta-se uma visão histórica da atuação da Polícia Civil 

no Brasil e especificamente em Minas Gerais, expondo informações do surgimento da 

Polícia desde o Brasil colônia até os dias atuais. Mostra-se o conceito de Polícia Civil, 

seus objetivos e seus princípios.  

Na terceira seção é feita a apresentação do município de Contagem, sua 

localização e principais características, informando dados de seu crescimento 

populacional.  

A quarta seção será procedida uma abordagem a respeito do referencial teórico 

da pesquisa, ocasião em que será apresentada a teoria criminológica do crime, que 

procura explicar a gênese da criminalidade a partir da rotina do meio ambiente sendo 

também analisados alguns fatores que podem ter contribuído para o crescimento das 

taxas de roubo em todo país com influência direta na cidade de Contagem.  

Na quinta seção serão analisados e interpretados os dados estatísticos no 

tocante ao quantitativo de policiais que trabalharam nas Delegacias de Contagem no 

período de pesquisa deste trabalho. 

A sexta seção encontram-se dados que mostram o crescimento do crime de 

roubo na cidade de Contagem, demonstrando através de Gráficos, as regionais onde se 

encontram as zonas quentes de criminalidade, os horários que ocorrem mais este delito, 

o instrumento mais utilizado pelos autores na prática do crime e o dia da semana que o 

roubo corre com mais frequência.  

Na sétima seção será demonstrada quem foram às vítimas dos roubos ocorridos 

na cidade de Contagem no período entre os anos de 2011 a 2015. Na oitava seção 

apresentar-se-á as conclusões advindas do trabalho e as sugestões para diminuição ou 

erradicação do crime de roubo na cidade de Contagem. Por fim, serão incluídas: as 

referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento desse trabalho.  
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2. A POLÍCIA CIVIL 

 

2.1. Evolução Histórica da Polícia Civil no Brasil 

 

Com a chegada da Família Real no Brasil em 1808, o então Príncipe Regente 

Dom João VI, criou a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, 

sendo que este órgão era dirigido por um Intendente Geral (FRANCELIN, 2010). No 

ano de 1810 foi criado o cargo de Comissário de Polícia cujas funções judiciárias e 

policiais se confundiam e eram exercidas pela Autoridade Policial. Somente em 1832 

foi criada a Secretaria de Polícia e esta substituiu a Intendência Geral de Polícia.  

Em 1841 após uma regulamentação do Código de Processo Criminal de 1832, 

ocorreu a estruturação da Polícia Civil, sendo instituído o cargo de Chefe de Polícia 

bem como os Delegados de Polícia e os Subdelegados de Polícia. No Brasil, para cada 

província foi designado um Chefe de Polícia. Mais tarde, em 1866, foi criada a Guarda 

Urbana que nada mais era do que Policiais Civis uniformizados. Estes estavam 

subordinados aos Delegados de Polícia.  

Por volta de 1871 foi desvinculada a Polícia Civil da Justiça, sendo que, aquela 

passou a atuar como um braço auxiliar da Justiça e foi exigido para os chefes de Polícia 

o Bacharelado em Direito e notável saber jurídico, conforme dispõe Francelin (2010, 

s/p), no site Consultor Jurídico.  

 

Face ao exposto, vemos que há 200 anos, houve a criação da Polícia Civil, há 

167 anos, a função de delegado de Polícia e há 137 anos, a criação do 

Inquérito Policial e, há 64 anos, a Polícia Federal. Atualmente, o delegado de 

Polícia, é o operador de direito, dirigente da Polícia Civil, consoante o inciso 

IV, parágrafo 4º do Artigo 144 da Constituição Federal de 1988. E as 

reformas e reformulações não cessaram até os dias de hoje, não somente a 

modernização, mas sobretudo, prevalecendo uma evolução maior em uma 

tecnologia avançada, tanto no campo investigativo e jurídico, de primeiro  

mundo, possibilitando uma rápida apuração dos fatos e da sua autoria, 

incidente em uma única bifurcação, a de propiciar um melhor atendimento à 

população brasileira. Parabéns à Polícia Civil.  

 

No ano de 1904 foram criadas as Guardas Civis do Brasil que foi uma 

inspiração das Guardas Urbanas do Império, faziam o policiamento das cidades mais 

populosas, substituindo assim, as milícias privadas. Com a Constituição Federal de 

1988 a Polícia Civil foi instituída como a única detentora de poderes para investigar 

crimes e apurar a autoria, exceto as militares.  
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O Sistema de Justiça Criminal no Brasil inclui além de diversos órgãos, à Polícia 

Civil, tendo previsão no art. 144 da Constituição Federal de 1988-CF/88. Ela se divide 

em Polícia Civil Estadual e Polícia Civil Federal. A nomenclatura Polícia Civil, para 

muitos é um sinônimo de Polícia Judiciária, mas para parte da doutrina, a instituição é 

Polícia Civil, quando exerce o seu Poder de Polícia, restringindo os direitos de liberdade 

e propriedade de particulares. Távora e Rosmar (2008) explica que o art. 144, §4º do 

mesmo diploma legal, dispõe expressamente que Polícia Judiciária é uma função 

exercida pela Polícia Civil, sendo essa, exercida no momento em que a Polícia analisa 

juridicamente os atos praticados pelos particulares.  

 

2.2. A Polícia Civil em Minas Gerais  

 

Na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, da mesma forma e pelo 

princípio da Simetria Constitucional, a Polícia Civil está inserida no art. 139, 

informando que ela é juntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 

Militares, mais um órgão integrante da Segurança Pública no Estado. Ela é subordinada 

ao Governador do Estado e o seu chefe, tem status de Secretário de Governo.  

A atividade da Polícia Civil neste cenário é muito importante, visto que, é ela 

quem faz além de outras atividades, dentre outras: a repressão de forma qualificada de 

crimes, a apuração das infrações penais, a representação por prisões e a formalização do 

Auto de Prisão em Flagrante, conforme disposto por Távora e Rosmar (2008, p. 70):  

 

De atuação repressiva, que age, em regra, após a ocorrência de infrações, 

visando angariar elementos para apuração da autoria e  constatação  da 

materialidade delitiva. Neste aspecto, destacamos papel da Polícia Civil que 

deflui do art. 144 §4º, da CF, verbis: “ (...). No que nos interessa, a polícia 

judiciária tem a missão primordial de elaboração do inquérito policial. 

Incumbirá ainda à autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as 

informações necessárias à instrução e julgamento dos processos; realizar as 

diligências requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público, cumprir os 

mandados de prisão e representar, se necessário for, pela decretação da prisão 

cautelar (art. 13 do CPP). 

 

Nas legislações estaduais, à Polícia Civil de Minas Geris está regulamentada 

pela Lei Orgânica 5.406/1969 e pela Lei Complementar 129/2013, tendo como 

princípios basilares a hierarquia e a disciplina: 
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1. Hierarquia - É um atributo conferido ao Policial com competência para 

gerenciar exercendo o princípio da Auto Tutela, ou seja, fiscalizando, controlando, 

supervisionando os seus subordinados. 

2. Disciplina - É um atributo conferido ao Policial com competência 

Gerencial para apurar transgressões disciplinares e aplicar sanções. 

 

Os objetivos de atuação da Polícia Civil estão definidos no art. 4ª da lei 

5.406/1969, sendo eles:  

 

- Proteção à vida e aos bens 

- Preservação da ordem e da moralidade pública 

- Preservação das instituições políticos- administrativas 

- Apurações das infrações penais. 

 

Com previsão no art. 19 da Lei Complementar 129/2013, o Chefe da Polícia 

Civil, tem prerrogativas, vantagens e padrão remuneratório do cargo de Secretário de 

Estado. 

O art. 6º e seus incisos, do Código de Processo Penal Lei 3.689/41, determinar 

que a autoridade policial logo que tomar conhecimento de uma infração penal, como no 

crime de roubo, deverá praticar várias diligências a exemplo de:  

Dirigir-se ao local do fato, apreender objetos, colher todas as provas, ouvir o 

indiciado, proceder a reconhecimento de pessoas, ordenar identificação criminal, 

averiguar a vida pregressa do indiciado, determinar se for o caso a realização de 

exames.  

Assim espera-se que Polícia Civil ao tomar conhecimento de um crime de 

roubo, ordene o comparecimento de Peritos Criminais no local do crime para que seja 

feito exame de local, de corpo delito e etc., visando assim a localização de todos os 

vestígios, evidências e indícios. Almeja-se que seja expedindo uma Ordem de Serviço 

para que os Investigadores de Polícia apurarem a autoria e a materialidade do crime, 

colhendo todo tipo de prova subjetiva e que posteriormente o Escrivão de Polícia tome a 

termo as declarações de todos os envolvidos como autores, testemunhas e vítimas.   
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2.3. A atuação da Polícia Civil em Contagem  

 

Na cidade de Contagem, a Policia Civil possuiu uma distribuição por 

circunscrição. Encontra-se na cidade a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de 

Contagem que se divide em cinco Delegacias de Polícia, conhecida por Delegacias 

(Distritais). Vinculado a esta Delegacia regional ainda encontra-se: Delegacia 

Especializada de Atendimento a Mulher, Delegacia de Orientação e Proteção à Criança 

e ao Adolescente (DOPCAD),  Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) e 

Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal. Localiza-se na cidade, mas sem 

vinculação com a Delegacia Regional a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa 

(DHPP).  

Dessas Unidades Policiais, somente as delegacias Distritais e a DOPCAD, 

apuram crimes roubos.  

Várias diligências são exercidas por essas Delegacias no intuito de tentar 

neutralizar esta modalidade de delito, conforme descrito abaixo:  

1º O Delegado de Polícia deve instaura o devido Inquérito Policial. 

2º Deve expedir uma Ordem de Serviço para os Investigadores apurarem 

autoria e materialidade. 

3º Deve determina que os escrivães tomem a termo as declarações das vítimas 

e das testemunhas. 

4º Deve determinar que os Peritos compareçam no local visando encontrar 

vestígios, evidências e indícios. 

5º Ao final, após todas as diligências realizadas, em um prazo máximo de 30 

dias, o Inquérito retorna para o Delegado para que seja elaborado o Relatório Final.  

A ausência de recursos humanos dificulta a ação da polícia civil, pois, com o 

grande volume de crimes de roubos nos bairros da cidade de Contagem é humanamente 

impossível perfazer a primeira faze da investigação, ou seja, instaurar o Inquérito 

Policial de todos os delitos.  

Mesmo que fosse instaurado Inquérito Policial para apuração de todos os 

delitos, não seria possível a realização das demais fazes da investigação do crime de 

roubo, pois, os números de policiais nos demais níveis da Polícia Civil também são 

insuficientes.  
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3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG 

 

3.1. Surgimento da Cidade 

 

Segundo Campos e Anastasia (1991), durante o período colonial, início do 

século XVIII, a Coroa Portuguesa instalou um posto de fiscalização e arrecadação de 

impostos, conhecido como registros, na localidade conhecida por Sítio das Abóboras. 

Esse posto tinha a função de controlar as atividades econômicas desenvolvidas na região 

como a contagem do gado, dos escravos e outras mercadorias.  

Em torno desse registro houve o crescimento de uma pequena população que 

em homenagem ao santo protetor dos viajantes ergueram uma Capela de São Gonçalo 

do Amarante e, assim surgiu o primeiro nome dado à cidade de Contagem, ou seja, 

Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras, conforme Campos e Anastasia 

(1991, p. 30):  

 

“O arraial iniciado com a implantação do registro não se expandiu como 

núcleo urbano. Teria se atrofiado imediatamente ao fechamento do registro, 

ou mesmo antes desse ato oficial. Paralela e simultaneamente existiu a 

povoação de “Sam Gonçalo da Contagem das Aboboras”, surgida em torno 

da capela com invocação daquele santo, e cujo crescimento se não foi 

vertiginoso, conseguiu conciliar as funções comercial e agro- pastoril, 

durante os séculos XVIII, XIX, até meados do XX, quando houve a 

implantação do Parque Industrial.” 

 

Antes de sua fundação, Contagem pertenceu à Comarca do Rio das Velhas, 

distrito de Sabará e também pertenceu à comarca de Santa Quitéria, atual cidade de 

Esmeraldas. Em 30 de Agosto 1911 a cidade de Contagem foi emancipada, havendo 

assim autogoverno, autoadministração e auto-organização, conforme Atlas Escolar, 

Histórico, Geográfico e Cultural (2009, s/p):  

 

“Durante duzentos anos, de 1701 a 1901, Contagem esteve ligada a Sabará. 

Em 1901, por questões políticas, foi vinculada a Santa Quietéria, atual 

Esmeraldas. Tal ato se deu pelo fato de Contagem ter se recusado a poiar a 

República, numa atitude de rebeldia. Os antigos lideres mantiveram acirrada 

insubmissão ao Legislativo quiteriense (...). A Lei n. 556, de 30 de agosto de 

1911, criou vários  municípios, entre eles Contagem. As eleições municipais 

foram marcadas para 31 de março de 1912. Em 1º de junho de 1912, o 

município foi instalado, dando continuidade aos mandos dos coronéis, 

oligarquia presente até 1938, quando Contagem perde sua condição de 

município, passando a pertencer ao município de Betim.” 
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Conforme disposto no Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural (2009) hoje a 

cidade de Contagem está localizada na região Metropolitana de Belo Horizonte no Estado de 

Minas Gerais, fazendo fronteira com as cidades de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, 

Esmeraldas, Ibirité e Betim. Registros do ano de 2016 apontam que Contagem possuía 135 

(cento e trinta e cinco) bairros, que estão localizados em oito regionais: Eldorado, Industrial, 

Nacional, Petrolândia, Ressaca, Riacho, Sede e Vargem das Flores, conforme Mapas 1 e 2.  

 

Mapa 1- Localização da cidade de Contagem no estado de Minas Gerais e no Brasil 

 

 

Fonte: ATLAS Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural. 2009 

 

 

Conforme dados do IBGE, Contagem conta com uma população de mais de 

650.00 (seiscentos mil) habitantes e um território de mais de 195.000 Km² (cento e 

noventa e cinco mil quilômetros quadrados). É a terceira cidade mais populosa de Minas 

Gerias, perdendo apenas para as cidades de Belo Horizonte e Uberlândia.  
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Mapa 2: Localização das regionais na cidade de Contagem 

 

Fonte: ATLAS Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural. 2009 

 

A cidade está interligada pelas rodovias federais BR 040 (Brasília, Rio de 

Janeiro), BR 262 (Vitória, Triangulo Mineiro) e BR 381 (São Paulo) além de possuir a 

Rede Ferroviária Centro Atlântica, ligando o município aos demais Estados das regiões 

Sudeste, Centro Oeste e Nordeste. Possui um forte parque industrial localizado na 

região da Cidade Industrial e um intenso setor de comércio e serviços situado na região 

do Eldorado, sendo esta a região mais desenvolvida da cidade. 

Cabe destacar que Contagem é uma das cidades mais desenvolvida do país, 

onde existe um forte atrativo, tanto de pessoas com boas intenções quanto de pessoas 

com más intenções. Com todo esse desenvolvimento mostra-se a necessidade de um 

Sistema de Justiça Criminal fortalecido bem como uma estrutura organizacional do 

poder público para receber toda essa demanda.  As oportunidades nesta cidade atraem 

pessoas de toda região inclusive da cidade de Belo Horizonte que vão para trabalhar, 

para estudar, para lazer e etc.  
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3.2. O crescimento populacional de Contagem entre os anos de 2010 a 2016 

 

Considerando que o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

apresenta uma pesquisa sobre população em um período de 10 (dez) em 10 (dez) anos e 

que o último senso foi realizado em 2010, apresentamos aqui o crescimento 

populacional da cidade. 

Segundo o IBGE, no ano de 2010, Contagem possuía uma população de 

603.442 (seiscentos e três mil, quatrocentos e quarenta e dois) habitantes, sendo que, 

para o ano de 2016, houve uma estimativa de 653.800 (seiscentos e cinquenta e três mil 

e oitocentos), conforme Figura 1: 

 

Figura 1: Pesquisa do IBGE sobre a população da cidade de Contagem-MG.   

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE 2010 

 

Estima-se que, no período investigado neste estudo, houve um crescimento 

populacional na ordem de 8,3%, havendo assim, em números absolutos, 50.358 

(cinquenta mil trezentos e cinquenta e oito) habitantes a mais.    

Sendo uma das 40 cidades brasileiras que possui mais de 500 mil habitantes, e 

possuindo um território de 195.045 Km², Contagem é a cidade mais populosa da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ficando atrás apenas da capital de Minas 

Gerais.  
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4. TEORIA CRIMINOLÓGICA  

 

4.1. Teoria das Atividades Rotineiras 

 

Conforme exposto por Junior (2015), no início do século XX, tendo como base a 

sociologia, Membros do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, 

explicaram que o fenômeno criminal estava na sociedade e não no indivíduo.  

A partir da segunda metade do século XX, Cohen e Felson (1979; 1980) 

mostraram que o comportamento criminoso estava relacionado com a convergência de 

três fatores: ofensor motivado, alvo e guardião (vigilância), que se despontava em um 

ambiente, onde as rotinas das pessoas aumentavam, podendo ser representado conforme 

Figura 2.  

 

Figura 2: Representação da Teoria das Atividades Rotineiras 

 

 

Fonte: Cohen e Felson, 1979- Tradução nossa.  

 

Esses autores explicaram que nas sociedades tradicionais, as cidades eram 

menores e as atividades das pessoas eram realizadas muito próximas. As famílias, 

igrejas e escolas conseguiam aplicar certos controles informais sobre as crianças, 

adolescentes e jovens adultos. Geralmente as mulheres nessas famílias tradicionais 

vigiavam seus filhos e seus patrimônios. O controle social formal, feito pelas Polícias e 

todo o Sistema de Justiça Criminal, também tinham certas facilidades, pois, tudo 

acontecia em um pequeno ambiente geralmente em torno dos centros comerciais e 
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industriais, havendo assim grande supervisão, vejamos o que dispõe Cohen e Felson 

(1979) apud Silva (2012, p.84): 

 

“Para Cohen e Felson (1979), o risco de vitimização varia na proporção 

inversa à concentração de atividades que ocorrem no interior das residências 

ou nas proximidades. Assim, muitos autores têm enfatizado a importância das 

características dos domicílios e da estrutura familiar como fatores 

determinantes de atividades rotineiras. Em termos dos mecanismos informais 

de controle, observa-se uma menor probabilidade de vitimização entre o 

grupo de pessoas que passam mais tempo com sua família e que possuem 

atividades centradas na sua vizinhança.” 

 

Com a modernização das cidades, houve uma dispersão das pessoas dos 

centros urbanos. O meio de transporte público e privado melhorou, a mulher saiu para o 

mercado de trabalho e as atividades do dia a dia foram deslocadas para outras 

localidades. Essas atividades rotineiras referem às necessidades básicas da comunidade 

como o trabalho, alimentação, lazer, necessidades básicas, dentre outros. É neste 

contexto de oportunidades e rotina que os indivíduos (ofensores motivados) aproveitam-

para praticarem os delitos.  

Cohen e Felson (1979) no trabalho “A Routine Activity Approach”, explicaram 

que nesse novo cenário de rotina, as casas ficam sem vigilância, as pessoas ficam mais 

expostas, as crianças, adolescentes e jovens adultos crescem sem a supervisão dos pais, 

sem o controle social informal. Os ofensores começam a se tornar mais propensos visto 

que encontram uma maior quantidade de alvos com a ausência de guardiões, conforme 

disposto por Silva (2012, p.17): 

 

“Assim, as propriedades das estruturas urbanas e o tipo de organização social 

de uma determinada localidade irão determinar a efetividade dos mecanismos 

de controle social, dentre eles, o elemento de vigilância que afeta a 

vulnerabilidade relativa de alvos potenciais, assim como a atuação de 

ofensores (COHEN, 1981). Nesse sentido, os níveis de crime irão variar no 

interior do espaço urbano como uma função da capacidade diferenciada de 

repressão à não conformidade e da imposição de um conjunto de normas, 

valores e regras que regulam o comportamento dos indivíduos.”  

 

Para a ocorrência do crime, podem-se especificar três elementos: Ofensor, 

Alvo e Vigilância. Neste sentido deve haver a convergência desses três elementos em 

um ambiente urbano e capitalista. Cohen e Felson (1979, 1980), explicaram que a 

exclusão de qualquer dos três elementos, neutralizaria o crime, conforme Figura 3. 
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Figura 3: Neutralização dos elementos do crime 

 

 

Fonte: Cohen e Felson, 1979 (Tradução nossa).   

 

Ao analisar a Figura 3, percebe-se que se a vítima for vigiada pelo guardião, 

fazendo um controle formal, o crime não vai ocorrer. Se o local (alvo) for gerenciado ou 

administrado pelo proprietário ou outra pessoa com poderes para tal, fazendo um 

controle informal o crime não vai ocorrer. E da mesma forma se o ofensor (agente 

motivado) for cuidado ou vigiado pelo guardião fazendo o controle social formal, o 

crime não irá ocorrer.  

Neste cenário, percebe-se que a atividade do controle social informal bem 

como do formal é muito importante para evitar a ocorrência do comportamento 

desviante. A baixa do quadro de pessoal de policiais para impedir os autores motivados 

implica no aumento das taxas de crimes. Cohen e Felson (1979,1980) explicaram que 

não somente a polícia faz esse controle dos autores motivados, mas também os 

familiares, vizinhos e o próprio proprietário do bem (alvo).  
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4.2. Fatores que influenciam na criminalidade 

 

Vários estudiosos tentam explicar o fenômeno criminal de diversas 

perspectivas. Cesare Lombroso (1835-1909), pela Antropologia, explicou que o crime 

era da própria natureza humana e em suas experiências por autópsias tentava encontrar 

traços que identificassem o criminoso nato, conforme expõe Mota (2007 s/p.) em seu 

trabalho de conclusão de curso da UERJ:  

 

Lombroso parte da idéia da idéia da completa desigualdade fundamental dos 

homens honestos e criminosos. Preocupado em encontrar no organismo 

humano traços diferenciais que separassem e singularizassem o criminoso, 

Lombroso vai extrair da autópsia de delinqüentes uma “grande série de 

anomalias atávicas, sobretudo uma enorme fosseta occipital média e uma 

hipertrofia do lóbulo cerebeloso mediano (vermis) análoga a que se encontra 

nos seres inferiores”.  

 

 

Émile Durkheim explicou que o crime surge com a violação da crença coletiva, 

a violação da moral. Informou que se em uma sociedade está acontecendo muito crime é 

porque o Estado não está conseguindo aplicar moral nas pessoas. Só é crime aquilo que 

viola a moral coletiva aquilo que viola pequenos grupos não é crime, como adultério. O 

indivíduo tem comportamentos desviantes porque não entendeu bem quais são os 

valores e a moral daquela sociedade. Disse que a lei e a punição existem para reforçar a 

moral, conforme expõe Durkheim (1895, p.09): 

 

Mas, dirão, um fenômeno só pode ser coletivo se for comum a todos os 

membros da sociedade ou, pelo menos, à maior parte deles, portanto, se for 

geral. Certamente, mas, se ele é geral, é porque é coletivo (isto é, mais ou 

menos obrigatório), o que é bem diferente de ser coletivo por ser geral. Esse 

fenômeno é um estado do grupo, que se repete nos indivíduos porque se 

impõe a eles. Ele está em cada parte porque está no todo, o que é diferente de 

estar no todo por estar nas partes. 

 

 

Recentemente estudiosos explicam que a causa das altas taxas de crime está 

ligado com o baixo investimento em educação. Cerqueira (2016) afirmou que a 

educação é uma variável importante na prevenção da criminalidade. Disse que o Estado 

deve investir em educação das crianças, adolescentes e jovens adultos e com isto dar 

oportunidades educacionais e no mercado de trabalhos, conforme exposto abaixo:  
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De acordo com essa visão, a prevenção ao crime nasce com o correto 

processo de orientação, supervisão e educação, desde a primeira infância, e 

segue com o oferecimento de boas oportunidades educacionais no ensino 

básico, que faça estreitar os elos de concordância dos valores individuais com 

os valores da cidadania, ao mesmo tempo em que possibilita aos jovens 

melhores inserções no mercado de trabalho.  

 

No mesmo sentido Becker (2007 s/p), explicou que a educação é um fator 

muito importante na redução da criminalidade. Em sua pesquisa de Doutorado pela 

USP, mostrou, que a cada investimento de 1% na educação, 0,1% do índice de 

criminalidade é reduzido. Informou também que devem haver políticas públicas para 

reduzir o crime na vizinhança das escolas, pois, o contato com o meio ambiente 

violento, influencia diretamente o comportamento do aluno dentro da escola, conforme 

exposto abaixo:  

 

Uma pesquisa de doutorado feita na USP (Universidade de São Paulo) mostra 

que a cada investimento de 1% na educação, 0,1% do índice de criminalidade 

é reduzido. O estudo que comprova a potencialidade da escola como um fator 

para influenciar o comportamento dos alunos e reduzir a violência foi feito 

pela economista Kalinca Léia Becker em sua tese de doutorado no 

departamento da economia da Esalq (Escola Superior de Agricultutra Luiz de 

Queiroz), em Piracicaba. 

 

 

Conforme mostrado na Figura 4 exposta abaixo, em nosso país a taxa de 

reincidência é muito elevada, conforme pesquisa realizada pelo Informe Regional de 

Desenvolvimento Humano do ano de 2013: 

 

Tabela 1: Comparativo de reincidência criminal entre alguns países da América   

 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

 

Neste sentido pesquisadores como Junior (2011) entendem que a causa do 

crime é a falta de legislações mais rígidas. Várias legislações em nosso país são 

elaboradas com o objetivo da desencarcerização e com isto, criminosos retornam a 

convivência na sociedade sem o cumprimento de pena. A lei 12.403/2011 é um 
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exemplo, pois, expôs que a pena privativa de liberdade deve ser a última decisão do 

juiz, pois, dependendo das circunstancias deve-se aplicar medidas cautelares diversas da 

prisão. Conforme exposto por Junior (2011 s/p) no site jus Brasil:  

 

O Brasil enquadra-se entre países de alta criminalidade. E, como tal, deveria 

ter um arsenal legislativo que combatesse de uma forma mais rigorosa, com 

penas mais severas a prática de ilícitos. As propostas legislativas a respeito 

das penas privativas de liberdade não se enquadram na realidade local. As 

penas catalogadas no Código Penal e legislações esparsas para os crimes 

mais graves, além de terem um cunho paternalista, não são cumpridas em 

regime fechado total. É certo que há um permissivo constitucional a respeito 

da progressão da pena, porém, o “quantum” imposto na pena não representa 

uma punição que seja considerada exemplar. 

 

 

 

Abordou-se aqui alguns exemplos de estudos sobre a causa da criminalidade. É 

sabido que existem diversas outras pesquisas e teorias que tentam explicar a origem do 

crime que não foram citadas aqui a exemplo de Freud com a psicologia, Ferri com o 

Direito e a economia com Becker.  

Entender os fatores que levam ao crime não é uma tarefa muito fácil. Em 

Contagem não é diferente, a causa do aumento das taxas do crime de roubo entre os 

anos de 2011 a 2015, pode estar ligada a todos esses fatores, que tem efeito em todo 

país.  
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5. EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL EM CONTAGEM ENTRE 2011 A 2015 

 

Segundo Aurélio (2016), efetivo é aquele conjunto de tropas que constituem 

uma unidade militar. Segundo a Polícia Civil: efetivo é o conjunto de Policiais que 

constituem uma Delegacia.  

O quadro de servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, exposto na Lei 

Complementar 129/2013, divide-se em Delegado de Polícia, Médico Legista, Perito 

Criminal, Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia.  

Foi analisado pelas folhas de frequência do departamento de pessoal da 1ª 

DRPC de Contagem o quantitativo de policiais que exerceram suas atividades na cidade 

de Contagem entre os anos de 2011 a 2015. Tentou-se assim entender se houve aumento 

ou redução dos servidores e foi analisado se isto foi um fator preponderante para o 

aumento do número de roubos no período citado.  

Nesta pesquisa, não foi considerando o cargo de Médico Legista, visto que, em 

Contagem não possui Instituto Médico Legal (IML), desde o ano de 2009 e os seus 

Médicos Legistas prestam serviços em Belo Horizonte, conforme Tabela 2: 

 

Tabela 2: Número de Policiais Civis em Contagem entre os anos de 2011 a 2015  

 

 

Fonte: 1ª Delegacia Regional de Contagem/MG 

 

Analisando os dados da tabela, percebeu-se que não houve aumento do número 

de policiais. O efetivo basicamente não alterou nesses últimos 5 (cinco) anos analisados, 

conforme Gráfico 1: 
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Gráfico 1: Gráfico comparativo dos Policiais Civis na Cidade de Contagem entre os 

anos de 2011 a 2015  

 

 

Fonte: CINDS 

 

Pode-se analisar que não houve aumento dos Policiais Civis de Contagem. 

Percebendo-se que em algumas carreiras, como o de Investigador de Polícia, houve uma 

diminuição considerável, sendo eles os principais atuantes na repressão dos crimes 

apurando autoria e materialidade.  
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6. O CRIME DE ROUBOS EM CONTAGEM NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

 

6.1. Conceito de Roubo 

 

Conforme previsto no art. 157 da Lei 2848/40, o crime de Roubo é mais um 

dos delitos que tem o patrimônio como o bem jurídico protegido. É um crime 

considerado violento, pois, para sua configuração necessita-se da violência ou da grave 

ameaça. O agente que o pratica, subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel e esta 

“coisa” deve ter valor econômico. O roubo é considerando um crime comum podendo 

ser praticado por qualquer pessoa, conforme disposto no Código Penal (1940):  

 

Roubo 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, 

reduzido à impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

 

Muitos confundem este tipo penal com o crime de furto, apesar de serem bem 

parecidos, os mesmos, se diferenciam, pois, no furto não existe violência e nem grave 

ameaça para subtração da coisa móvel, conforme disposto no Código Penal (1940).  

 

Furto 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 

6.2. Análise do Crime de Roubo 

 

O geoprocessamento e a análise criminal voltada para criminalidade é uma 

maneira de produção de estatísticas criminais e de conhecimentos, ele é elaborada 

considerando Registro de Ocorrências Policiais de crimes ocorridos, e padrões de 

tendência num determinado tempo e lugar, conforme explica, Magalhães (2008):  

 

Ao tratar-se do ciclo da produção de conhecimento — atividade universal 

que é operada nas diversas sociedades humanas — pode-se, de forma 

didática, dividir essa atividade em quatro fases básicas: (i) coleta de dados; 

(ii) colagem e avaliação dos dados coletados (organização dos dados); (iii) 

processamento dos dados (análise); (iv) disseminação do conhecimento. 
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Conforme explicado pela SENASP (2015), analisar o crime é usar métodos 

para planejar ações e com isto obter dados, organizá-los, analisá-los, interpretá-los e 

extrair conclusões. O analista criminal e deve ter uma perspectiva preventiva, ou seja, 

deve passar da reação para ação. Ao invés de apenas reagir diante de ocorrências, a 

principal estratégia para quebrar esse ciclo é a execução de ações preventivas para a 

criação de locais seguros.  

Assim a análise criminal pode usar-se de três estratégias dependendo de seu 

foco:  

 

 Análise criminal estratégica (ACE)- Trata-se da atividade de produção do 

conhecimento voltado para o estudo dos fenômenos e suas influências no longo 

prazo. 

 Análise criminal tática- Trata da atividade de produção do conhecimento voltada 

para o estudo dos fenômenos e suas influências no médio prazo 

 Análise criminal administrativa- Trata da atividade de produção do 

conhecimento voltada para o público alvo. 

 

Por meio da análise criminal o policial que atua de forma estratégica é capaz de 

gerir da melhor forma, com eficiência, os recursos que são conferidos pelo Estado e 

muita vez poderá prever os possíveis locais onde o crime irá ocorrer. É possível 

entender qual o dia da semana e qual o horário que determinado crime ocorre com mais 

frequência e assim é deslocados maiores recursos naquele ou neste local.  

Nas organizações das Polícias Civis, a análise criminal faz parte da atividade 

estratégica, orientando o planejamento, sendo que, os seus resultados são excelentes 

instrumentos para a atividade tática que são as atividades de investigação.   

Aplicando-se essa estratégia, o Centro Integrado de Informações de Defesa 

Social- CINDS mostrou que o número de roubos na cidade de Contagem no período 

compreendido entre os anos de 2011 a 2015 aumentaram de forma considerável, 

havendo assim um aumento de 116% (cento e dezesseis por cento), conforme 

demonstrado no Gráfico 2: 
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Gráfico 2: Ocorrências de roubos na cidade de Contagem entre os anos de 2011 a 2015 

 

 

Fonte: CINDS 

 

O mesmo Centro de Informações também mostrou que o bairro Eldorado é o 

local onde ocorre o maior número desse delito. Em observância ao Gráfico 2 descrito 

abaixo, consegue-se perceber que o crime de roubo em Contagem se encontra 

concentrado em cinco bairros, sendo: Eldorado, Industrial, Cidade Industrial, Novo 

Riacho e Novo eldorado, mas o bairro Eldorado se destaca, pois, encontra-se com mais 

de 50% dos roubos de todo município pesquisado, conforme Gráfico 3:   

 

Gráfico 3: Incidência de roubos nos principais bairros de Contagem entre 2011 a 2015 

 

 

Fonte: CINDS 
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O fator contribuinte para esses dados pode ser o grande numero de comércio, 

existência de faculdade e empresas na região, o que facilita e atrai os criminosos, 

conforme descrito no Atlas Escolar (2009) e Figura 2 citado abaixo: 

 

A região do Eldorado, verdadeira expansão do centro antigo de Contagem, 

definindo uma extensão territorial da Sede e constituindo seu espaço 

simbólico de desenvolvimento, tanto na política como na economia, pode ser 

visto como nova centralidade. A Sede e o Eldorado concentram os principais 

serviços da cidade, confundindo seus limites e influências sobre os demais 

bairros de Contagem e conectando-se a Belo Horizonte pela Cidade 

Industrial, região ainda sem definição territorial e política (podemos dizer 

que é Cidade Industrial de Contagem ou Cidade Industrial de Belo 

Horizonte). 

 

Figura 4: Fotografia da Av. João Cesar de Oliveira 

 

Fonte: Prefeitura de Contagem 2016 

 

As maiorias dos autores de crimes, ao praticarem o delito de roubo, utilizam 

algum tipo de armamento no momento de constranger a vítima com violência ou grave 

ameaça. Este comportamento majora o delito de roubo, sendo uma causa de aumento de 

pena, conforme disposto no Código Penal (1940): 

 

Roubo 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, 

reduzido à impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, 

emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a 

impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 
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Percebe-se que em Contagem nos últimos cinco anos a arma de fogo foi o meio 

mais utilizado pelos criminosos para a prática desta modalidade de crime. Vários 

delinquentes também praticam o crime de roubo utilizando réplicas de armas de fogo ou 

muitas vezes fingem que estão armados, o que eles próprios chamam de “sugesta”, 

conforme mostrado abaixo no Gráfico 4:  

 

Gráfico 4: Meio mais frequente utilizado pelos autores no crime de roubo entre os anos de 2011 

a 2015 

 

 

Fonte: CINDS 

 

Conforme verificado no Gráfico 4, a arma de fogo foi o instrumento utilizado 

em mais de 50% dos crimes de roubo ocorridos no município. Mostra-se assim com 

esses dados que o Estatuto do Desarmamento não está tendo muita efetividade na 

sociedade contagense o que deve ter uma maior atenção das autoridades.  

Percebe-se que aparece em segundo lugar o instrumento “outros meios”. 

Muitos autores de crime de roubo não se encontram armados, nem com armas de fogo e 

nem com outros instrumentos que possam causar lesões as vítimas. Na verdade eles, 

simulam estarem armados colocando por debaixo da camisa: carteiras, pedaços de 

canos, de madeiras ou qualquer outro instrumento pontiagudo para dar a impressão de 

estarem armados e quando são capturados estes objetos são capitulados como “outros 

meios”.   
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Gráfico 5: Comparativo entre roubos tentados e consumados na cidade de Contagem 

 

 

Fonte: CINDS 

 

As fazes do crime, iter ciminis, se perfaz pelas seguintes etapas:  

 

1º Cogitação- O agente tem a ideia de cometer o crime 

2º Preparação- O agente reúne elementos materiais para cometer o crime como 

uma faca, uma arma de fogo, uma corda e etc.  

3º Execução- O agente agride o bem jurídico protegido  como exemplo o 

patrimônio.  

4º Consumação- O agente reúne todos os elementos de sua definição legal.  

 

Conforme previsto no art. 14, inciso II do Código Penal o crime tentado  é 

aquele em que o agente passar pelas três primeiras etapas, cogitação, preparação e 

execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias a sua vontade.  

Em análise ao gráfico acima, o caso de tentativa é muito raro, sendo que, em 

todos os anos verificados, não chega a configurar 5% de todos os eventos. Demonstra-se 

assim que os autores do crime de roubo em Contagem, em sua grande maioria, 

conseguiram subtrair os patrimônios das vítimas mediante violência ou grave ameaça.  

 

6.3. Mapas de concentração de roubo em Contagem 

 

Conforme ensinado no curso da SENASP (2015 s/p), Mapa de Kernel 

representa a intensidade pontual de determinados fenômenos, sendo construído um 
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Mapa de concentração. São conhecidos também por Mapa de Hot Sports, que significa 

“áreas quentes” eles mostram qual a densidade de concentração dos pontos, utilizando 

gradação de cores, conforme descrito abaixo: 

O Mapa apresenta cores mais “fortes” nas áreas onde a densidade de eventos 

criminais é maior, ou seja, as áreas quentes. À medida que a densidade 

diminui, as cores ganham tonalidades mais claras. Assim, surgem manchas 

no Mapa que indicam as regiões onde a criminalidade está mais concentrada. 

 

Assim, foi analisada por meio do Mapa de Kernel, a localidade de maior 

frequência do número de roubos na cidade de Contagem considerando todo seu 

território entre os anos de 2011 a 2015. Foi associado os eventos vizinhos atribuindo 

cores diferentes dependendo da quantidade e da distância média entre os eventos, 

calculando a concentração e revelando os Hot Spots. Com isto foi possível verificar se 

houve ou não crescimento do número de roubos no período citado e onde estão 

localizadas as conhecidas Zonas Quentes de Criminalidades (ZQCs), conforme Mapas 

3,4,5,6 e 8. 

 

Mapa 3: Mapa de concentração, roubos em Contagem ano de 2011  

 

Fonte: CINDS 
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Mapa 4: Mapa de concentração, roubos em Contagem ano de 2012  

 

 

Fonte: CINDS 

 

 

Mapa 5: Mapa de concentração, roubos em Contagem ano de 2013 

 

Fonte: CINDS 
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Mapa 6: Mapa de concentração, roubos em Contagem ano de 2014 

 

 

Fonte: CINDS 

 

 

Mapa 7: Mapa de concentração, roubos em Contagem ano de 2015  

 

 

Fonte: CINDS 
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As seguintes análises podem ser feitas sobre os Mapas: 

 

 No ano de 2011 o Mapa 3 mostrou que havia uma grande concentração de 

crimes de roubos na região dos bairros:  Eldorado, Jardim Riacho, Industrial, 

Novo Riacho, Inconfidentes, Nossa Senhora de Fátima (Centro) e Ressaca; 

 No ano de 2012 o Mapa 4 mostrou que houve pouca alteração, mas os números 

de roubos nos bairros Jardim Riacho, Industrial e Inconfidentes aumentaram.  

 No ano de 2013 o Mapa 5 mostrou que nos bairros Eldorado e Ressaca houve 

um aumento considerável no número de roubos.  

 No ano de 2014 o Mapa 6 mostrou que houve pouca alteração, mas o bairro 

Nossa Senhora de Fátima (Centro) teve uma redução considerável. 

 No ano de 2015 foi mostrado no Mapa 7 que houve pouca alteração em relação 

ao ano de 2014.  

 

Conclui-se que ao analisar as taxas de roubos na cidade de Contagem entre os 

anos de 2011 a 2015, percebeu-se que houve um total de 27841 eventos desta 

modalidade criminosa e que se encontram concentradas em algumas regiões específicas. 

Alguns bairros aparecem em destaque em todos os anos analisados, a exemplo, do 

Eldorado que conta com 17% das ocorrências, Industrial que conta com 8,9% das 

ocorrências, Cidade Industrial que conta com 8,6% das ocorrências e Novo Riacho que 

conta com 7,9% das ocorrências de roubos.  

 

6.4. Distribuição do quantitativo de ocorrências de roubos por dia da semana e 

faixa horária entre os anos de 2011 a 2015 

 

O crime de roubo em Contagem como demonstrado nesse trabalho tem 

aumentado em muito nos últimos cinco anos. Assim na tentativa de encontrar a origem 

desse problema passa-se a analisar através do método da gestão para a solução do 

problema o método conhecido por IARA (Identificar, Avaliar, Responder e Avaliar).  

Assim, foram analisados quais os dias da semana e qual o horário que o crime 

de roubo ocorreu com maior frequência nos últimos cinco anos na cidade de Contagem, 

conforme tabelas abaixo:  
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Tabela 3: Ocorrências ano 2011  

 

 

Fonte: CINDS 

 

Tabela 4: Ocorrências ano 2012 

 

Fonte: CINDS 
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Tabela 5: Ocorrências ano 2013 

 

Fonte: CINDS 

 

Tabela 6: Ocorrências ano 2014 

 

Fonte: CINDS 
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Tabela 7: Ocorrências ano 2015 

 

Fonte: CINDS 

 

 As seguintes análises podem ser feitas sobre a distribuição dos crimes ao longo 

do dia: 

- A distribuição 1 mostrou-se que o crime de roubo no ano de 2011 ocorreu com 

maior frequência na quarta feira e na sexta feira no horário compreendido entre 

20h00min e 21h59min.  

 

- A distribuição 2 mostrou-se que o crime de roubo no ano de 2012 ocorreu com 

maior frequência entre os dias segunda feira e quinta feira no horário compreendido 

entre 18h00min e 21h59min.  

 

- A distribuição 3 mostrou que o crime de roubo no ano de 2013 ocorreu de 

forma mais homogênea entre os dias da semana, estando com maior frequência entre os 

dias segunda feira e sexta feira no horário compreendido entre 18h00min e 22h59min.  

 

- A distribuição 4 mostrou que o crime de roubo no ano de 2014, também 

ocorreu de forma homogênea nos os dias da semana, estando com maior frequência 
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entre os dias segunda feira e sexta feira no horário compreendido entre 19h00min e 

22h59min.  

 

- A distribuição 5 mostrou que o crime de roubo no ano de 2015, ocorreu com 

maior frequência entre os dias segunda feira e quinta feira no horário compreendido 

entre 19h00min e 22h59min.  

 

Empreende-se assim que ao analisar os anos de 2011 até 2015, percebe-se que 

os crimes de roubo na cidade de Contagem ocorreram com menor frequência entre as 

faixas etárias de 23h00min e 18h00min. Foi observado também que esta modalidade 

delituosa ocorreu em menor quantidade nos finais de semana. 

Entende-se assim que os autores de crime de roubo preferem praticar este 

delito nos dias úteis e no período noturno. Isto ocorre, pois, de segunda a sexta existe 

uma maior concentração de pessoas nas ruas, onde o comércio está em pleno 

funcionamento, as pessoas estão trabalhando, estudando, ou seja, mantendo relações 

interpessoais.  

O período noturno também é o preferido pelos criminosos, pois, aproveitam-se 

da pouca luminosidade e maior facilidade de fuga após a consumação do delito.  
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7. CARACTERIZAÇÃO DAS VÍTIMAS DE ROUBOS EM CONTAGEM 

ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2015 

 

Doutrinadores como Oliveira (1993), definiram a vítima como sendo "aquela 

pessoa que sofre danos de ordem física, mental e econômica, bem como a que perde 

direitos fundamentais, seja em razão de violações de direitos humanos (reconhecidos 

internacionalmente), bem como por atos criminosos comuns”.  

O perfil de vítima pode ser diferente, isto depende do local onde elas vivem. 

Como explicado pela Teoria das Atividades Rotineiras de Cohen e Felson (1979), 

mulheres saem para o mercado de trabalho, os filhos muitas vezes crescem sem o 

controle informal familiar, jovens adultos muitas vezes moram em um bairro, estudam 

em outro e trabalham em um terceiro lugar. Assim as residências ficam desguarnecidas, 

pessoas transitam diuturnamente pelos grandes centros, ocorre o aumento do número de 

veículos e com isto aumenta a rotina e em consequência aumenta as oportunidades.  

Na cidade de Contagem não é diferente, pois, como explicado na seção 3 deste 

trabalho, o município é bem desenvolvido e atrai diversas pessoas para morar, trabalhar 

e estudar. A rotina na cidade de Contagem é muito ampla, pois, ocorre grande 

circulação de pessoas nos grandes Shoppings, nas Indústrias e Comércios aumentados 

assim às oportunidades para os autores motivados a terem uma conduta desviante e em 

consequência ocorre o aumento de vítimas de roubos, conforme demonstrado nas 

Tabelas abaixo:  

 

Tabela 8: Perfil de vítimas com relação ao sexo e faixa etária, ano 2011 

 

Fonte: CINDS 
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Tabela 9: Perfil de vítimas com relação ao sexo e faixa etária, ano 2012 

 

Fonte: CINDS 

 

Tabela 10: Perfil de vítimas com relação ao sexo e faixa etária, ano 2013 

 

Fonte: CINDS 

 

Tabela 11: Perfil de vítimas com relação ao sexo e faixa etária, ano 2014 

 

Fonte: CINDS 
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Tabela 12: Perfil de vítimas com relação ao sexo e faixa etária, ano 2015 

 

Fonte: CINDS 

 

As seguintes análises podem ser feitas com relação às vítimas: 

 Todas as distribuições mostraram que ocorreram mais roubos contra vítimas do 

sexo masculino e que este delito ocorreu com maior frequência na faixa etária entre 35 a 

64 anos, ou seja, contra os adultos. É possível observar que o número de mulheres 

vítimas foi bem expressivo em todas as faixas etárias.  

Observa-se que nessa faixa etária onde ocorre o maior número de vitimados, é 

uma idade onde pessoas estão em plena atividade, circulam pelas ruas, estudam, fazem 

compras se tornando assim, mais vulneráveis. A grande quantidade de mulheres vítimas 

nesses anos observados, demonstram que realmente elas estão por todas as partes e da 

mesma forma elas trabalham, fazem compras, estudam e etc., aumentando muito as 

oportunidades para autores motivados, conforme mostrado no Gráfico 6:  

 

Gráfico 6: Vitimas de roubos em Contagem com relação ao sexo 

 

Fonte: CINDS 
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Em grande importância no controle social formal, como guardião das vítimas,  

está a Polícia Civil, visto que, ela possui o dever de apurar os crimes, prender os 

criminosos e evitar assim que as oportunidades de alvos aumentem no dia a dia.  

A ausência de controle feito pela Polícia Civil é um dos elementos que produz 

oportunidades para o crime, ela faz aqui o papel do guardião que protege as vítimas e os 

alvos, vejamos o que dispõe o professor Bráulio Figueiredo Alves da Silva 2012.  

 

“O que está subjacente à ideia de vigilância, ou guardião, é o seu 

efeito principal em “desencorajar os infratores de realizarem um 

crime” (FELSON, 1998). Da mesma forma, a percepção de uma 

Polícia confiável e mais eficiente é um forte elemento institucional, 

capaz de garantir maior interesse em participação e mobilização 

comunitárias no sentido de resolução de conflitos locais.”  

 

A Polícia Civil não apenas age na repressão contra os autores motivados, mas 

também tem a função de orientar as vítimas (alvos) no sentido de não ficarem muito 

vulneráveis nas atividades de rotina do dia a dia.  
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8. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve o escopo de fazer uma análise da cidade de Contagem 

e  seus liames, cujo a finalidade foi demonstrar as adversidades entradas pela Polícia 

Civil no momento de investigar o crime de roubo.  

   Muito se pergunta, por que o crime de roubo aumenta a cada ano em 

Contagem? Alguns pesquisadores como os demonstrados nesse trabalho, tentam 

entender a sua causa.  Isso não é uma tarefa fácil, caso assim fosse, esse já não seria 

mais um problema da sociedade e talvez não estivéssemos aqui discutindo a sua origem.  

 Diante do exposto no art. 144 da Constituição Federal de 1988, percebemos 

que a criminalidade deve ser combatida não só com as Polícias, mas com a integração 

de todos, como por exemplo: da sociedade civil, pois também são responsáveis pela 

segurança pública.  

O trabalho teve o aprofundamento de fatores que levam a criminalidade, mas 

isso teve um motivo, ou seja, tentar explicar, porque, pessoas praticam crime contra o 

patrimônio, porque o crime de roubo aumentou em grande escala em Contagem nos 

últimos cinco anos e quais foram os principais motivos que impediram investigações 

contra os autores de crime de roubo.    

Formulou-se como objetivo geral conhecer as dificuldades de investigação do 

crime de roubo na cidade de Contagem entre os anos de 2011 a 2015, frente à realidade 

de atuação da Polícia Civil, ou seja, foram expostos alguns importantes dificultadores 

da investigação pela Polícia Civil e demonstrado o crescente aumento de roubo na 

cidade.  

Conclui-se que este objetivo geral foi plenamente alcançado pela simples 

constatação de que a pesquisa foi concluída e pelas respostas aos objetivos específicos.  

O primeiro objetivo específico que foi identificar o padrão criminal em termos 

de principais localidades, dias da semana, horários e instrumento-meio utilizado pelos 

autores e perfil de vítima, foi plenamente alcançado, conforme se pôde observar na 

sétima seção deste trabalho, mais especificamente no item 7.4, onde se demonstrou 

como principal infortúnio o grande aumento da rotina das pessoas na cidade.   

O segundo objetivo que foi verificar a constituição do efetivo da Polícia Civil 

de Contagem ao longo do período investigado, também foi alcançado na quinta seção 

mais especificamente na Tabela 2, onde foi constatado que a diminuição do efetivo da 
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Polícia Civil em Contagem influenciou diretamente na investigação do crime de roubo 

no período analisado.   

Assim para melhor compreender as conclusões, analisou-se que na cidade de 

Contagem entre os anos de 2011 a 2015 o crime de roubo:  

 

 Teve um aumento de 116% em suas taxas.  

 Ocorreu com maior frequência no período noturno entre 19h00min e 22h59min 

e com maior constância entre os dias úteis da semana, ou seja, de segunda a sexta 

feira.  

 Consumou-se em sua maioria com a utilização de armas de fogo. 

 Vitimou em sua maioria os homens, mas as mulheres tiveram um número bem 

expressivo correspondendo a 43% de todos os eventos entre 2011 a 2015.  

 Vitimou com maior frequência homens e mulheres na faixa etária compreendida 

entre 35 e 65 anos, correspondendo a 37% de todos os eventos entre 2011 a 2015.  

 Encontrou-se concentrado em maior número na regional de Contagem 

denominada Eldorado, contando 17% de todos os eventos entre 2011 a 2015.  

 

Vários fatores podem ter contribuído para essa caracterização do crime de 

roubo em Contagem, como os mostrados na seção 5 desta pesquisa, fatores esses que 

afetam todo país, que afetam a esfera estadual e até mesmo municipal. Temos como 

exemplos na esfera federal: a falta de investimento em educação e a falta de leis mais 

rígidas; na esfera estadual: a falta de investimento nas polícias militares e civis e na 

esfera municipal a falta de investimento nas guardas municipais.   

Uma variável que foi considerada neste trabalho como o dificultador mais 

importante, foi o efetivo da Polícia Civil, pois, ao utilizarmos diferentes bases de dados 

observou-se que a população de Contagem aumentou nos últimos cinco anos, que os 

índices de criminalidade acompanharam esse crescimento e em consequência disso o 

efetivo da Polícia Civil diminuiu.  

Assim por esta análise foi possível responder o problema de pesquisa: O baixo 

efetivo da Polícia Civil de Contagem/MG pode ser considerando um dificultador na 

investigação do crime de roubo na cidade?  

Constatou-se pelos dados da seção 6 deste trabalho que do ano de 2011 a 2015 

teve-se uma redução de 0,5% de policiais na cidade, havendo assim em números 
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absolutos 11 (onze) Policiais Civis a menos, pois, em 2011 havia 254 policiais e em 

2015 havia 243. 

Pode-se concluir neste sentido que este baixo efetivo da Polícia Civil de 

Contagem frente ao aumento da população contagense e frente ao aumento das taxas 

criminais de roubo é um dos principais dificultadores na investigação em crimes dessa 

natureza.  

 Teve-se no trabalho, na seção 4, como base teórica uma teoria da criminologia 

(atividades rotineira) para tentar entender porque a taxa do crime de roubo tem 

aumentado na cidade de Contagem.  Diante do aumento das oportunidades, onde as 

pessoas moram em um bairro, trabalham em outro e estudam em um terceiro, mostrou-

se que o quadro de pessoal da Policia Civil de Contagem, não consegue acompanhar 

essa rotina. Assim criminosos aproveitam-se dessa vulnerabilidade pessoal e 

patrimonial e motivam-se praticando condutas desviantes sem repressão do controle 

formal da Policia Civil.  

Os resultados obtidos nessa pesquisa demonstram que é de extrema urgência 

designar novos Delegados de Polícia, Investigadores de Polícia, Escrivães de Polícia e  

Peritos Criminais para que seja desenvolvido um trabalho de Polícia Judiciário mais 

satisfatório e com isto, tentar reduzir o número de roubos, realizando investigações 

qualificadas, apurando autoria e materialidade. Somente assim será possível atender o 

que determina o Código de Processo penal e a Constituição Federal, conforme 

demonstrado na seção 2, item 2.2. deste trabalho.  

Concluímos assim que segurança pública se faz com a união desses diversos 

seguimentos, devendo haver cooperação mútua e troca de informações. Todos os fatores 

explanados neste trabalho devem ser levados em consideração, pois, conseguir-se-á 

reduzir as taxas de crime de roubo em Contagem quando houver agregação de diversos 

valores, havendo a participação da comunidade e maiores investimentos públicos.  
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