
CAPÍTULO I – HOMICÍDIOS NO BRASIL:  
UMA TRAGÉDIA EM TRÊS ATOS 

 
 

 

Resumo 
 

 

 

 

Não obstante a tragédia social que representa a violência letal no Brasil nas 

últimas três décadas, ainda hoje muito pouco se sabe para compor um quadro que 

permita a compreensão dos fatores que impulsionaram a sua evolução. Nesse 

trabalho elaboramos uma base de dados inédita com informações sobre efetivo 

policial, taxas de encarceramento, prevalência de armas de fogo, de drogas ilícitas 

e de ingestão de bebidas alcoólicas, entre outras. Em segundo lugar, investigamos 

a importância potencial dos fatores socioeconômicos, demográficos, de justiça 

criminal e criminógenos para explicar a evolução da taxa de homicídios no Brasil, 

desde a década de 80. Além disso, analisamos a importância dos mesmos para 

explicar a heterogeneidade na evolução dos homicídios entre as unidades 

federativas a partir de 2001. Os resultados de nossa análise indicaram não haver 

um puzzle acerca do crescimento e, nos últimos anos, da queda dos homicídios no 

Brasil, mas que a teoria e o conhecimento disponíveis dão conta de explicar cerca 

de 66% da variação da taxa de homicídios nas últimas três décadas. A importância 

de cada um desses elementos mudou de forma substancial a cada período 

analisado. Ainda, os resultados indicaram estar em curso um processo de 

convergência das taxas de homicídios nas unidades federativas brasileiras, 

potencialmente, impulsionado pelo alastramento dos mercados de drogas ilícitas 

para novas regiões do país. 
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1 
Introdução 

 

 
O ministério da saúde adverte: um milhão de homicídios no Brasil. Esta é 

a triste marca a ser alcançada em 30 anos de informações disponíveis, segundo a 

única base de dados confiável sobre incidentes violentos e que cobre toda a 

extensão nacional5. Tal indicador coloca o Brasil no seleto grupo de países mais 

violentos do mundo, ao lado de algumas nações africanas e outras da América 

Latina.  

Não obstante a dimensão do problema, contudo, esse é um tema ainda 

pouco estudado. Qual o papel dos fatores criminógenos, demográficos e 

ambientais que estão associados à dinâmica dos homicídios no Brasil desde 1980? 

Em particular, como a prevalência das armas de fogo e a expansão dos mercados 

ilícitos de drogas concorreram para o crescimento dos homicídios? Qual a 

resposta do Estado em termos do contingente policial empregado e em termos da 

efetividade do sistema para aprisionar os criminosos e conter o processo de 

aumento das taxas de homicídios em curso?  

O objetivo desse capítulo consiste em reconstituir a história dos 

homicídios no Brasil desde os anos oitenta e analisar em que grau os fatores 

socioeconômicos, demográficos, de justiça criminal e criminógenos podem ter 

influenciado esse fenômeno. A análise desenvolvida tem por inspiração trabalhos 

análogos feitos para outros países, como em Levitt (2004), Soares e Naritomi 

(2009) e Zimring (2007). A contribuição desse artigo se dá em duas dimensões. 

Em primeiro lugar, por constituir um esforço para recuperar e elaborar 

informações e indicadores inéditos sobre crime no Brasil6. Por outro lado, 

pretendemos preencher uma lacuna na literatura, ao tentar dimensionar a 

                                                 
5 Estamos nos referindo ao Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), organizado pelo 
Ministério da Saúde, com dados desde 1979, e que segue a metodologia adotada pela Organização 
Mundial de Saúde. A previsão é que tenha havido cerca de um milhão de homicídios entre 1980 e 
2009. Porém os últimos dados disponíveis do SIM são de 2007. 
6 Por exemplo, qualquer análise desse tipo deveria conter informações sobre o efetivo policial, a 
taxa de encarceramento, a demanda por armas, álcool e drogas ilícitas, entre outras. Contudo, não 
encontramos qualquer artigo que aponte dados sobre qualquer um desses indicadores para o Brasil 
da década de oitenta e noventa. 
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importância potencial dos fatores que afetaram a dinâmica dos homicídios nas 

últimas três décadas no país.  

O presente capítulo está organizado em mais quatro seções, além dessa 

introdução. Na Seção 2 discutimos o papel dos elementos causais do crime e, em 

particular, dos homicídios. Na Seção 3 apresentamos a base de dados empregada 

em nossa análise, onde detalhamos o método utilizado para a elaboração de seis 

indicadores inéditos no Brasil (de 1981 a 2007), sendo eles: Indicador de taxa de 

efetivo policial (por 100 mil habitantes); taxa de encarceramento; taxa de efetivo 

da segurança privada; indicador da taxa de consumo de drogas ilícitas; indicador 

da taxa de consumo de bebidas alcoólicas; e indicador da prevalência de armas de 

fogo. Na quarta seção, analisamos a dinâmica dos homicídios nas últimas décadas. 

Essa seção, por sua vez, está subdividida em quatro partes, onde 

descrevemos, em primeiro lugar, o aumento da violência letal na década de 80, 

que foi marcada por grandes mazelas socioeconômicas, refletidas em termos da 

estagnação da renda e do aumento paulatino da desigualdade social. Nesse 

período, a despeito do aumento do efetivo policial, observou-se uma deterioração 

no sistema de justiça criminal, caracterizada pela paulatina diminuição 

proporcional nas condenações de homicidas. Na segunda parte, mostramos como 

o aumento na demanda por armas de fogo e por drogas ilícitas ocorreu pari passu 

com o crescimento dos homicídios na virada da década e durante os anos noventa, 

momento em que a indústria de segurança privada prosperou. Na terceira parte, 

discutimos a reversão do quadro de piora da violência letal que seu deu após a 

virada do século. A partir de 2000 os governos federal e municipais começaram a 

atuar mais decisivamente nas questões de segurança pública. Além da mudança na 

ênfase da política pública, as condições socioeconômicas melhoraram ao mesmo 

tempo em que se observou uma diminuição relativa da coorte dos jovens na 

população. Nesse período houve ainda um aumento na taxa de crescimento do 

encarceramento e das condenações a penas alternativas. Por fim, para completar o 

cenário favorável, se conseguiu proceder a um relativo controle na difusão das 

armas de fogo. O grande problema observado neste último período refere-se ao 

crescimento do mercado de drogas psicoativas ilícitas. Ainda assim, após 11 anos 

consecutivos de aumento na taxa de homicídios essa começou a retroceder. Na 

quarta parte, analisamos o padrão de homicídios desde 2001, no nível das 
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unidades federativas, de modo a tentar compreender as similaridades e diferenças 

que impulsionaram a evolução das taxas de homicídios nas várias regiões do país. 

Na última seção seguem as conclusões principais, quando levantamos 

algumas questões ainda em aberto. 
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2 
Crime e Homicídio: Fatores Causais 
 

 

Metodologicamente, há que se reconhecer que o fenômeno dos homicídios 

contém, na verdade, inúmeras subcategorias de diferentes fenômenos criminais, 

cuja motivação para o perpetrador pode variar enormemente, como nas questões 

que envolvem honra e crimes passionais, preconceitos homofóbicos, raciais e de 

gênero, ganhos econômicos, distúrbios psíquicos, entre outros.  

Os homicídios podem ser causados por diversos fatores presentes em 

diferentes instâncias7. No plano individual, várias disfunções psíquicas, ou 

biológicas podem estar associadas a um histórico de vida familiar para motivar o 

indivíduo a cometer assassinatos. Por outro lado, as associações e relações 

pessoais podem explicar determinados incidentes com vítimas fatais, que não 

ocorreriam em outros contextos. Ainda, os conflitos interpessoais e o uso da 

violência letal podem ser largamente influenciados pela presença de fatores 

criminógenos como armas e drogas psicotrópicas. Condicionando as ações dos 

indivíduos há os elementos estruturais de ordem social, econômica e demográfica, 

como renda, desigualdade socioeconômica, adensamento populacional e estrutura 

etária. Por fim há a ação coercitiva do Estado para prevenir e reprimir o crime, por 

meio do sistema de justiça criminal. A seguir, discutiremos alguns dos fatores que 

influenciam na decisão dos indivíduos pelo uso da violência, que serão objeto de 

nossa análise neste trabalho. 

  

2.1  
Os Fatores Candidatos a Explicar a Taxa de Homicídio no Brasil 

 

Um dos objetivos do presente capítulo é investigar o grau de importância 

potencial de determinados fatores para explicar a evolução das taxas de 

homicídios no Brasil desde os anos oitenta, bem como sua regularidade entre as 

                                                 
7 Para uma discussão mais aprofundada sobre os arcabouços teóricos em etiologia criminal, ver 
Cerqueira e Lobão (2004a). 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610522/CA



   
21

unidades federativas. Os fatores considerados, que discutiremos abaixo, são 

aqueles em que há maior consenso segundo a literatura especializada.  

No primeiro grupo de potenciais fatores explicativos, incluímos as 

variáveis socioeconômicas. Em particular, consideramos a renda e a desigualdade 

de renda. De fato, sobre o papel dessas variáveis para condicionar crimes existe 

uma larga tradição nas abordagens de fundo sociológico, desde Merton (1938) 

[strain theory], passando por Sutherland (1973 [1942]) [aprendizado social] e 

Hirschi (1969) [controle social]. Conforme apontado por Messner e Rosenfeld 

(2001), a baixa obtenção de renda relativa, para indivíduos residentes numa 

localidade, representaria um indicador de barreiras estruturais ao acesso universal 

dos meios econômicos para atingir o ideal de sucesso. A frustração e o stress 

gerado pela privação relativa constituiriam os principais motivos para cometer 

crimes, inclusive os que resultam em homicídios por razões interpessoais ou 

interesses econômicos. Vários autores que se basearam nessa abordagem teórica 

documentaram empiricamente a relação entre desigualdade de renda e crimes 

violentos, como Blau e Blau (1982), Messner (1989) e Pratt e Godsey (2003). A 

abordagem racional do crime, desenvolvida primeiro por Becker (1968), que 

centra a atenção na análise do benefício e custo esperado de cometer crimes, 

também imputou grande ênfase ao papel da renda e da desigualdade de renda. 

Conforme apontado por Becker, existem basicamente dois conjuntos de fatores 

que condicionam o comportamento do potencial criminoso. De um lado, a favor 

do crime, inserem-se as oportunidades no mercado criminal que tem relação com 

a desigualdade de renda8. Jogando contra o crime existem fatores como o salário 

no mercado de trabalho legal (que constitui o custo de oportunidade para 

participar do mercado criminal) e os elementos dissuasórios (deterrence), como a 

eficiência do aparelho policial, a probabilidade de punição e a dureza das penas. 

Vários estudos empíricos sob orientação da escolha racional foram feitos, em que 

se investigou a relação do crime com: renda, desigualdade, dissuasão policial, 

demografia e urbanização, entre outras variáveis. Alguns trabalhos que 

destacamos são devidos a Ehrlich (1973), Wolpin (1978), Freeman (1994), Zhang 

                                                 
8 A idéia é quanto maior a desigualdade, maior a diferença esperada de renda entre os indivíduos 
nos estratos inferiores e superiores de renda e, portanto, maior o ganho esperado relativo à 
expropriação pelos menos afortunados (no mercado de crimes contra a propriedade). 
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(1997), Entorf e Spengler (2000), Fajnzylber, Lederman e Loayza (2002), Soares 

(2004) e Cerqueira e Lobão (2004b). 

Outro importante determinante do crime se relaciona à estrutura 

demográfica e de gênero da população, mais especificamente à proporção de 

homens jovens na população. Um resultado consagrado nos estudos sobre 

etiologia criminal é que o crime não é uma constante no ciclo de vida do indivíduo 

[Thorneberry (1996 p.200)]. As estatísticas e padrões internacionais mostram 

ainda que a maior prevalência de ofensas criminais ocorre não apenas na 

juventude, mas ainda para os indivíduos do sexo masculino. Esses padrões que 

relacionam idade e gênero do perpetrador, foram descritos em vários trabalhos, 

como em Graham e Bowling (1995) e Flood-Page et al. (2000). Em igual medida, 

os jovens do sexo masculino também são os mais vitimados, de acordo com os 

padrões e estatísticas internacionais, conforme descrito por Legge (2008) e 

Hunnicutt (2004). Segundo Hirschi e Gottfredson (1983), a relação entre idade e 

crime seria um dos poucos fatores invariantes entre as condições sociais e 

culturais em todos os grupos sociais e em todos os tempos. Mello e Schneider 

(2004) argumentaram que a dinâmica da estrutura etária ocorrida no Estado de 

São Paulo nos anos 1990 e 2000 foi um dos fatores principais que explica o 

crescimento dos homicídios na década de 90 e a queda nos anos seguintes. 

Segundo os autores, a elasticidade da proporção de jovens entre 15 e 24 anos na 

população em relação às taxas de homicídios é igual a 4,5.  

Num terceiro grupo de fatores, consideramos algumas variáveis que estão 

associadas ao funcionamento do sistema de justiça criminal para conter e prevenir 

o crime, entre as quais se inserem o efetivo policial, as despesas reais em 

segurança pública e a taxa de encarceramento. Desde os anos setenta, vários 

autores procuraram estimar a correlação entre polícia e crime, dentre eles 

Greenwood, Petersilia e Chaiken (1977), Kelling et alii (1974) e Spelman e 

Brown (1984), que não conseguiram demonstrar que a provisão de efetivo policial 

levaria ao aumento do aprisionamento e à diminuição da criminalidade. Contudo, 

uma questão central não resolvida por todos os estudiosos que procuraram até 

então estimar o efeito do policiamento diz respeito ao problema de endogeneidade 

motivado não apenas pela omissão de variáveis relevantes, mas ainda pelo 

problema de simultaneidade, tendo em vista que os gestores da segurança pública 

respondem ao aumento do crime. Para contornar tais problemas de endogeneidade 
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Levitt (1997, 2002) desenvolveu uma estratégia de identificação com o uso de 

variáveis instrumentais e obteve estimativas da elasticidade do efetivo policial 

per-capita em relação aos crimes violentos e aos crimes contra o patrimônio, 

respectivamente, de – 0,435 e – 0,501. É interessante notar que vários autores que 

buscaram identificar a relação entre crimes e polícia, encontraram elasticidades 

bastante próximas. Por exemplo, Marvell e Moody (1996) encontraram uma 

elasticidade de -0,30 em relação a um índice total de crimes e Corman e Mocan 

(2000) encontraram uma elasticidade mediana, para vários tipos de crime, igual a 

– 0,452.  

O efeito da taxa de encarceramento adviria dos canais incapacitação dos 

criminosos aprisionados e dissuasão ao crime para potenciais perpetradores. 

Novamente, a grande dificuldade de se mensurar os efeitos do encarceramento se 

relaciona aos problemas de endogeneidade. Uma solução engenhosa para 

contornar essa questão foi empregada por Levitt (1996), que utilizou a ocorrência 

do status de “overcrowding litigation”9, no sistema prisional de determinado 

estado americano, como instrumento para a população carcerária. Nesse trabalho, 

Levitt estimou que a elasticidade da taxa de encarceramento em relação à taxa de 

crimes violentos e em relação aos crimes contra a propriedade era igual a -0,379 e 

-0,261, respectivamente. 

Por fim, consideramos os elementos criminógenos discutidos na literatura, 

entre os quais a demanda por drogas ilícitas, por bebidas alcoólicas e por armas de 

fogo. Conforme apontado por Goldstein (1987) e Resignato (2000), as drogas 

psicoativas ilícitas se relacionam com os crimes violentos, e em particular com os 

homicídios, potencialmente, como conseqüência de seus efeitos 

psicofarmacológicos; da compulsão econômica; e sistêmicos. Enquanto nas duas 

primeiras categorias a violência é perpetrada pelo próprio usuário de drogas, no 

último caso essa é associada à proibição, à coerção do Estado, à disputas pelo 

controle do mercado de drogas ilícitas, e à mecanismos para garantir a 

executabilidade de contratos.  

Conforme já documentado por inúmeros estudos, os efeitos tóxicos do uso 

prolongado de drogas ou de sua dosagem excessiva podem levar o indivíduo à 

                                                 
9 O status de overcrowding litigation no sistema prisional de determinado estado é uma 
determinação judicial que decorre de algum litígio, acerca da superpopulação carcerária em 
determinado estado. 
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irritabilidade, comportamentos violentos, delírios persecutórios e psicoses [Bickel 

e DeGrandpre (1996), Campbellce Stark (1990), entre outros]. Ainda assim, são 

poucas as evidências empíricas que atribuem ao uso das drogas e de seus efeitos 

emocionais e mentais sobre os indivíduos a causa da violência. [Goldstein 

(1987)]. Por outro lado, é possível que a presença de variáveis omitidas, como o 

comportamento desviante do indivíduo, seja o fator que leva a atos de violência e, 

simultaneamente, ao consumo e dependência de drogas. Os crimes violentos 

associados à compulsão econômica derivam da necessidade dos usuários obterem 

os recursos necessários para manter o consumo, na ausência ou esgotamento de 

suas posses legítimas. Contudo, segundo as evidências disponíveis, os crimes com 

motivação econômica levados a cabo pelos usuários não são violentos, conforme 

documentaram Goldstein (1987) e Kaplan (1983). 

Os fatores sistêmicos dizem respeito aos elementos ocasionados pela 

interação entre proibição e coerção do Estado para suprimir o mercado de drogas. 

A renda econômica gerada constitui o incentivo para que firmas e traficantes 

rivais disputem o mercado, utilizando como instrumento a violência. Além dos 

homicídios que podem resultar das guerras entre as gangues e grupos rivais, a 

ausência de contratos executáveis em corte faz com que a violência e o medo 

funcionem como o principal instrumento para disciplinar comportamentos 

desviantes e fraudes levadas a cabo pelos próprios participantes de um mesmo 

grupo; para retaliar; para garantir a punição de devedores; e, de modo geral, para 

alinhar os interesses e garantir os “direitos de propriedade” das firmas instaladas, 

conforme discutido por Schelling (1971). Há também a violência levada a cabo 

pelo próprio Estado, que pode fazer vítimas que participam ou não do mercado 

ilegal. Por fim existem os efeitos indiretos que contribuem para o aumento da 

violência, conforme discutido por Benson e Rasmussen (1991), que argüiram que 

a violência gerada pelos fatores sistêmicos deslocam a alocação de recursos 

policiais para coibir as atividades do tráfico de drogas, fazendo com que menos 

recursos sejam orientados para prevenir e controlar outros tipos de crime, o que 

faz diminuir a probabilidade de aprisionamento desses delitos. Por outro lado, 

para que o negócio de drogas ilícitas continue operando, muitas vezes, a renda aí 

gerada é compartilhada com agentes do próprio sistema de justiça criminal, na 

atividade de pagamento de propinas. Com a corrupção dominando segmentos 

policiais, a produtividade do trabalho de polícia fica comprometida, fazendo com 
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que as taxas de aprisionamento e de elucidação de crimes tornem-se ainda 

menores, o que estimula os demais segmentos criminais. Goldstein (1987) 

encontrou que dentre todos os homicídios relacionados a drogas, 74% eram 

devidos a fatores sistêmicos. Benson et al. (1992) apontaram alguma evidência de 

que o aumento do crime contra a propriedade na Flórida são parcialmente 

resultantes do redirecionamento de recursos para a política anti-drogas. Resignato 

(2000) encontrou fraca correlação entre crimes violentos e efeitos 

psicofarmacológicos e compulsão econômica dos usuários de drogas, mas achou 

alguma evidência da relação entre crimes violentos e os efeitos sistêmicos 

associados à proibição e combate às drogas. De Mello (2010) estimou uma forte 

elasticidade entre o tráfico de drogas e crimes violentos e levantou evidências que 

tal relação seria devida aos efeitos sistêmicos, melhor do que decorrente dos 

efeitos psicofarmacológicos e de compulsão econômica pelo uso de drogas.  

No que diz respeito especificamente às bebidas alcoólicas, basicamente 

três estratégias de investigação foram tomadas pelos pesquisadores que 

procuraram relacionar a sua ingestão à violência e, em particular, aos homicídios. 

Alguns autores, como Dearden e Payne (2009), procuraram analisar as 

características situacionais associadas aos incidentes envolvendo a ingestão de 

álcool e homicídios. Outros autores investigaram a relação entre o consumo de 

álcool e homicídios a partir de uma análise quantitativa com dados agregados por 

localidade, entre os quais Rossow (2001), Parker e Cartmill (1998), Rossow 

(2004), Pridemore (2004), Stickley e Carlson (2005) e Razvodsky (2008). Por 

fim, em alguns poucos trabalhos, se explorou eventuais mudanças de legislação 

para tentar identificar a relação causal entre consumo de álcool e homicídios, 

como foi o caso de Parker e Rebhun (1995), Kivivuori (2002) e Biderman, De 

Mello e Schneider (2009). 

Finalmente, a relação entre a prevalência das armas de fogo e crimes tem 

sido objeto de inúmeras investigações ao longo das últimas décadas. Alguns 

estudos cross-coutry procuraram evidenciar a correlação positiva entre armas, 

suicídios e homicídios. Por exemplo, Lester (1991) encontrou que, com base em 

informações de 16 nações européias, existe uma alta correlação entre homicídios 

por Perfuração de Arma de Fogo (PAF) e duas medidas de proxy de difusão de 

armas de fogo nos países, sendo elas a proporção de suicídios por PAF e a taxa de 

acidentes fatais envolvendo o uso de armas de fogo. Killias (1993) também 
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evidenciou a correlação positiva entre a disponibilidade de armas de fogo e taxas 

de homicídio e suicídio por PAF para 14 países diferentes. Para além da 

correlação, inúmeros artigos procuraram identificar uma relação causal do tipo 

“mais armas mais crimes”, como Duggan (2001), Sherman, Shaw e Rogan (1995), 

Stolzenberg e D´Alessio (2000), McDowall (1991), McDowall et al. (1995), Cook 

e Ludwig (1998, 2002), Newton & Zimring (1969), Sloan et al. (1988) e Ludwig 

(1998), entre outros. O capítulo II dessa tese é dedicado especificamente a esse 

tema, onde identificamos uma relação causal positiva entre a difusão de armas de 

fogo e crimes violentos no estado de São Paulo.  
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3 
Base de Dados Utilizada 

 

 

A história dos homicídios no Brasil nas últimas três décadas possui uma 

grande lacuna ocasionada pela inexistência de séries de dados absolutamente 

cruciais para a análise dos eventos criminais. Por exemplo, não conhecemos 

qualquer trabalho publicado que utilize na análise empírica (relativa às décadas de 

oitenta e noventa no país) séries temporais sobre: efetivo policial; taxas de 

encarceramento; efetivo da segurança privada; consumo de drogas ilícitas e de 

álcool; e prevalência de armas de fogo. A indisponibilidade desses dados mais 

triviais foi um dos fatores principais que alimentaram o desconhecimento dos 

fenômenos criminais e permitiram a proliferação de inúmeros mitos sobre a 

segurança pública no Brasil [Cerqueira et al (2007)] 

O maior esforço despendido neste trabalho foi justamente de resgatar 

informações de várias fontes diferentes parara produzir séries estatísticas como as 

descritas acima. Nesse processo, utilizamos informações provenientes de sete 

fontes: i) Censos Populacionais do IBGE (1991 e 2000); ii) Pesquisas Nacionais 

por Amostra de Domicílios do IBGE (1981 a 2007); iii) Anuários Estatísticos do 

Brasil, do IBGE (vários anos); iv) Informações do Departamento Penitenciário 

Nacional, do Ministério da Justiça (DEPEN/MJ); v) Informações de Execução 

Orçamentária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda; 

vi) Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e 

Emprego; e vii) Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde 

(1981 a 2007). As duas primeiras fontes de informações foram utilizadas na 

construção das variáveis socioeconômicas e demográficas. As seis primeiras 

fontes foram utilizadas para obter informações sobre o sistema de justiça criminal 

e sobre a segurança privada. A última fonte de informação foi utilizada para obter 

os dados de homicídios e as proxies para armas, drogas e álcool, que explicaremos 

a seguir. 

Os indicadores, inéditos no Brasil, que foram produzidas nesse trabalho 

(para o período de 1981 a 2007) são: 
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1) Indicador de taxa de efetivo policial (por 100 mil habitantes); 

2) Taxa de encarceramento (por 100 mil habitantes); 

3) Taxa de efetivo da segurança privada (por 100 mil habitantes); 

4) Indicador da taxa de consumo de drogas ilícitas (por 100 mil habitantes); 

5) Indicador da taxa de consumo de bebidas alcoólicas (por 100 mil 

habitantes); e 

6) Indicador da prevalência de armas de fogo. 

Além dos indicadores acima apontados, empregamos séries 

socioeconômicas e demográficas, gastos reais em segurança pública e resgatamos 

informações sobre encarceramento e condenações por tipo de delito, para a década 

de oitenta. 

Especificamente, dentre os indicadores demográficos e socioeconômicos, 

além da população residente e do contingente populacional de homens jovens de 

15 a 24 anos, utilizamos a renda domiciliar per capita e a desigualdade de renda, 

medida pelo Índice de Gini.  

Para acompanhar o esforço por provisão de segurança pública, 

empregamos três indicadores. Para a década de oitenta obtivemos informações 

sobre o efetivo das polícias civil e militar, a cada ano. Contudo, como essa 

informação só existe de 1983 a 198910, utilizamos adicionalmente outros dois 

indicadores. O primeiro refere-se à despesa real em segurança pública, segundo a 

alocação funcional por rubrica “segurança pública e defesa nacional”11 (que existe 

após 1985), com base nos dados da STN.  Alternativamente, elaboramos uma 

proxy para a evolução da taxa de efetivo policial por 100 mil habitantes. Tendo 

em vista a indisponibilidade de uma série temporal com o efetivo policial militar 

nos anos oitenta e noventa, utilizamos o total de trabalhadores somado das forças 

armadas mais polícia militar12, que é a única informação disponível desde 1981, 

                                                 
10 Obtido no Anuário Estatístico do Brasil de 1992. Ainda hoje as informações sobre os efetivos 
das polícias militares são consideradas sigilosas (e, portanto, censuradas nas grandes bases de 
dados nacionais, como na RAIS/MTE) por motivo de “segurança nacional”. 
11 A despeito da rubrica se referir a “segurança pública e defesa nacional”, as despesas se referem 
estritamente a segurança pública, uma vez que as despesas feitas pelas unidades sub-federativas 
para a “defesa nacional” é sempre igual a zero, ainda mais ser essa uma função do Governo 
Federal. Por outro lado, conforme as pesquisas “perfil policial” (para os anos de 2003 a 2005) da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça indicam, mais de 92% 
do total das despesas em segurança pública são para pagamento de pessoal. Portanto, parece ser 
essa variável de despesa uma proxy razoável para o efetivo policial no estado. 
12 Durante toda as décadas de 80 e 90 não se disponibilizou informações sobre o efetivo das 
polícias militar em função de supostas questões de “segurança nacional”. 
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obtida por meio das Pnads e Censos. Comparando essa série com as informações 

do efetivo apenas da polícia militar, que existe apenas depois de 2000, 

verificamos que as variações das duas séries são praticamente idênticas, o que 

indica uma grande estabilidade do efetivo das forças armadas e que, portanto, nos 

dá uma indicação de que basicamente toda a variação da série conjunta é devida a 

variação do efetivo da polícia militar. Portanto, como proxy para medir a variação 

do efetivo policial, utilizamos uma variável que é a soma do efetivo das forças 

armadas da polícia militar e da polícia civil (que dispúnhamos separadamente)13. 

Ainda, no Censo de 2000 e nas Pnads a partir de 2002 também existe a 

classificação separada do efetivo das polícias civil e militar. Por fim, a Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ) disponibiliza os dados de efetivo 

policial por unidade federativa, a partir de 2003, ainda que haja muitos dados 

faltantes, devido ao fato dos estados não reportarem a informação ao Ministério da 

Justiça. 

Já em relação à taxa de encarceramento, utilizamos as informações 

constantes dos Anuários Estatísticos do Brasil, com a população prisional desde 

1981 até 1985. O Depen/MJ divulgou também informações sobre o total de 

detentos, a partir de 1995. Para suprimir a ausência de informação entre 1986 e 

1994, utilizamos o Censo de 1991, para obter o total da população carcerária nesse 

ano14. 

As informações sobre homicídios foram extraídas do Sistema de 

Informações de mortalidade (SIM/Datasus). Até 1995, era utilizada a 9ª Revisão 

do Código Internacional de Doenças (CID-9), cuja classificação compreendia os 

códigos E960 a E977. A partir de 1996, passou-se a utilizar o CID -10, com as 

mortes classificadas entre os códigos X849 a Y099.  

Para a construção da proxy para consumo de drogas ilícitas, utilizamos os 

microdados do SIM/MS e verificamos se a causa que gerou o primeiro processo 

mórbido que levou o indivíduo à morte estava relacionada ao uso de drogas 

psicotrópicas. Dentre as 12.451 subcategorias de doenças categorizadas na 10ª 

                                                 
13 Além dessas informações dispomos também duma série de efetivo das polícias civil e militar de 
1983 a 1989 (que saiu em um único Anuário Estatístico do Brasil, no ano de 1992); e de dados 
sobre o efetivo para anos mais recentes, a partir de 2003, produzidos pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública do Ministério da justiça (SENASP/MJ). 
14 A população carcerária no censo encontra classificada na categoria de domicílios permanentes, 
do tipo penitenciária. 
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Revisão da Classificação Internacional de Doenças - CID-10, constantes no SIM, 

separamos 92 subcategorias que se relacionam com o consumo de substâncias 

alucinógenas, excetuando o álcool e outras drogas ministradas para tratamento de 

doenças. Dentre as drogas psicotrópicas que provocaram o processo mórbido e 

que compõem a variável “morte-drogas” existem: i) Canabinóides; ii) Opiáceas; 

iii) Cocaína; iv) Anfetaminas; e v) outras substâncias alucinógenas15. Para o 

período anterior a 1996, utilizamos os códigos 292, 304, 305, E851, E854, E855, 

E858, E939 e E940, constantes no CID-9. Para o uso dessa proxy, implicitamente, 

estamos supondo que em localidades onde a prevalência do uso de drogas 

psicotrópicas é maior, se observa também, com maior freqüência mais indivíduos 

mortos pelos efeitos tóxicos dessas drogas 

A proxy para o consumo de álcool segue a mesma estratégia daquela 

associada ao consumo de drogas ilícitas. Vários autores já utilizaram essa medida 

exatamente para avaliar a correlação entre álcool e homicídios em vários países, 

como apontado anteriormente nos trabalhos de Pridemore (2004), Stickley e 

Carlson (2006) e Razvodsky (2008), entre outros. Da lista de subcategorias do 

SIM associadas a mortes por ingestão de álcool constam 55 subcategorias16. Para 

o período anterior a 1996, utilizamos os códigos 291 e 860, constantes no CID-9. 

Para a proxy sobre a difusão da “armas de fogo” na localidade, utilizamos (com 

base no SIM) a proporção de suicídios e homicídios cometidos com o uso da arma 

de fogo, em relação ao total de suicídios e homicídios, que é uma medida 

consagrada na literatura, conforme descrito no Capítulo II e também discutido em 

Kleck (2004). 

 

 

                                                 
15 A lista com as subcategorias selecionadas do CID-10 são: F110 a F129; F140 a F149; F160 a 
F169; F190 a F199; P044; P961; R781 a R785; T400 a T409; T438 a T449; X420 a X429; X620 a 
x629; Z715; e Z722. 
16 A lista com as subcategorias selecionadas do CID-10 são: E244; F04; F100 a F109; G312; 
K852; K860; P043; R780; T519; X450 a X459; X650 a X 659; Y150 a Y159; Y909 a Y919 e 
Z721. 
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4 
Homicídios no Brasil: Uma Tragédia em Três Atos 

 

 

A taxa de homicídios por cem mil habitantes no Brasil praticamente 

dobrou nas últimas três décadas. Após uma tendência de crescimento, que vigorou 

até 2003, esse indicador começou a diminuir, atingindo o patamar de 24,7, em 

2007, conforme apontado no Gráfico 4.1, abaixo. Outro aspecto curioso que pode 

ser observado no gráfico diz respeito à dinâmica dessa taxa na virada da década de 

80, que parece ter ultrapassado aquela que seria a taxa tendencial em 1989 e 1990.  

Existem várias hipóteses concorrentes para explicar os fatos, que tangenciam as 

questões socioeconômicas, demográficas, o papel da polícia e a proliferação do 

mercado de drogas ilícitas e de armas de fogo. Porém, será que o padrão de 

evolução temporal da violência letal e dos seus condicionantes comporta essas 

explicações? Quais os principais fatores consistentes com o aumento da taxa de 

homicídios até 2003, sua queda após esse período e a “ultrapassagem” verificada 

no final da década de oitenta? Será que o grau de importância de cada um dos 

fatores permaneceu constante ao longo das três últimas décadas? 
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Gráfico 4.1 
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Para analisar essas questões vamos calcular o potencial grau de 

importância de cada um dos fatores condicionantes dos homicídios (apontados na 

Seção 2.7), com base no padrão de evolução dos dados e nas respectivas 

elasticidades obtidas em vários trabalhos. Portanto, o pressuposto desse artigo é o 

de fazer uma discussão informal, menos do que uma modelagem com 

identificação econométrica dos determinantes dos homicídios no Brasil. Tendo 

isso em mente, os resultados discutidos a seguir devem ser interpretados menos 

como uma medida precisa de como cada variável afetou a taxa de homicídio; e 

mais como um indicador da ordem de grandeza dos efeitos potenciais das 

condições socioeconômicas, demográficas, do sistema de justiça criminal e dos 

elementos criminógenos sobre a violência letal no Brasil. Com isso, queremos 

documentar quais as possíveis explicações que são consistentes com o padrão de 

evolução temporal e regional dos homicídios nas últimas décadas. 

A interpretação dos resultados deve ainda ser relativizada ante os 

diferentes níveis de certeza quanto ao papel desempenhado por cada um dos 

determinantes dos homicídios. Assim, é razoável imaginar que o grau de 

confiança quanto aos efeitos das variáveis socioeconômicas e demográficas seja 

relativamente alto, não apenas porque há uma larga documentação com 

estimativas de seus efeitos causais, mas ainda pelo fato de que os efeitos dos 

homicídios sobre essas variáveis, se existem, são de segunda ordem. No outro 

extremo, há uma menor confiabilidade acerca dos elementos criminógenos e do 

efetivo policial e taxas de encarceramento, tendo em vista os problemas de 

causalidade reversa presentes, além da dificuldade encontrada na literatura para 

identificar corretamente as elasticidades associadas.  

Especificamente, para contabilizar o grau de importância de cada um dos 

sete fatores, adotamos as elasticidades obtidas nos trabalhos, conforme descrito 

pela Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1 – Elasticidades Adotadas 

 

Variáveis Elasticidades Mede a Variação % na Taxa 
de Homicídio à: Estudo

Efetivo Policial
-0.435

Variação % do efetivo policial
Levitt (2002)

Taxa de Encarceramento
-0.147

Variação % do Número de 
Detentos Levitt (1996)

% de Homens Jovens na População      
(15 a 25 anos)

4.5

Variação % da proporção de 
homens entre 15 e 25 anos 

na população Mello e Schneider (2004)

Drogas
0.258

Variação % da apreensão de 
drogas Resignato (2000)

Armas
1.32

Variação % do suicídio por 
PAF Capítulo 2 da Tese

Renda
-0.413

Variação % da renda 
domiciliar per capita Cerqueira e Lobão (2004)

Desigualdade 
2.317

Variação % do Índice de Gini
Cerqueira e Lobão (2004)  

Nota: Levitt (2002) estima o impacto do efetivo policial em relação aos crimes violentos. 

 

Para a escolha das elasticidades empregadas em nossa análise utilizamos, 

preferencialmente, estimativas obtidas com base em estudos aplicados para o caso 

brasileiro. A questão socioeconômica é aqui representada pelos dois indicadores 

em que há maior consenso sobre o seu papel para afetar homicídios17, que são a 

renda e a desigualdade de renda18. O determinante demográfico é aqui 

representado pela proporção de homens jovens na população. Segundo a discussão 

da Seção 2.1, o sistema de justiça criminal afeta crime basicamente por três 

canais, a partir da taxa de aprisionamento (que é uma função do efetivo policial), 

da taxa de condenação e a da dureza ou tamanho das penas. Nesse artigo, como 

medidas de enforcement utilizaremos as elasticidades associadas ao efetivo 

policial e à taxa de encarceramento. Os principais elementos com poder 

criminogênico discutidos na literatura são o álcool, drogas ilícitas e armas de 

fogo. Conforme apresentado a seguir, não há evidências que a prevalência de 

álcool tenha variado razoavelemente ao longo das três décadas, com exceção dos 

primeiros anos dos oitenta. Com isso, para efeito de cálculos não levamos em 

conta esse fator. Por outro lado, ainda que se considere a importância da violência 

sistêmica oriunda da existência de mercados ilícitos de drogas, a parca literatura 

                                                 
17 Conforme discutido na Seção 2.1. 
18 A taxa de desemprego não foi considerada nos cálculos pois, conforme discutido em 2.1, ela 
teria maior importância para explicar os crimes contra a propriedade, mas pouca ou nenhuma 
importância (documentada) para condicionar os crimes violentos. 
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com estimativas dos seus impactos sobre homicídios impõe certo grau de 

incerteza quanto à elasticidade adotada aqui. Por fim, a elasticidade referente à 

prevalência de armas foi obtida do Capítulo II desta tese. 

 Nas próximas subseções analisaremos a evolução da taxa de homicídios e 

dos seus determinantes de 1981 a 2007, quando contabilizaremos o grau de 

importância potencial de cada um desses fatores para explicar a evolução da taxa 

de homicídio. Argumentaremos que existem três períodos bastante distintos, em 

que a importância dos fatores que mais influenciaram a evolução da taxa de 

homicídios mudou decisivamente. O primeiro período, compreendido entre 1981 e 

1990, foi marcado por profundas adversidades socioeconômicas, quando se 

observou uma deterioração nas condições de segurança pública. Na década de 

noventa verificou-se uma escalada por auto-proteção, quando houve um 

crescimento vertiginoso na indústria de segurança privada e na demanda por 

armas de fogo, sem que houvesse, contudo, uma contenção da violência letal. 

Finalmente, a partir de 2001, a despeito do drama associado ao consumo e ao 

tráfico de drogas ilícitas, e em particular do crack, que aumentou em muitas 

regiões do país19, houve uma melhoria nos indicadores socioeconômicos e 

demográficos, além do maior controle das armas de fogo e aumento na taxa de 

encarceramento que, conjuntamente, devem ter contribuído para a diminuição da 

taxa de homicídios em várias regiões do país.  

 

4.1  
Primeiro Ato (1981 a 1990): A Década Perdida e a Falência da 
Segurança Pública 

 
A década de 80 foi marcada pela estagnação da atividade econômica, 

grandes desequilíbrios macroeconômicos, alta inflação e crescente concentração 

de renda, num período que ficou conhecido como a década perdida20 [ver Carneiro 

e Modiano (1990) e Giambiagi e Moreira (1999), entre outros]. O desajuste no 

setor externo da economia, a escassez de divisas internacionais e o aumento dos 

                                                 
19 Em São Paulo, estado onde a violência mais diminuiu a partir dos anos 2000, houve uma 
diminuição no tráfico de cocaína e crack exatamente nesse período, conforme documentado em De 
Mello (2010). 
20 De fato, a estagnação e os inúmeros problemas macroeconômicos atravessaram a década. Entre 
1980 e 1993, o PIB per-capita ficou estagnado. 
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juros internacionais em fins de 1980, levaram a economia brasileira a uma grande 

recessão já nos primeiros anos da década, o que fez o PIB per capita diminuir 

11,7% no período entre 1981 e 1983 [Baer, 1995]. Os graves problemas 

socioeconômicos foram sentidos principalmente nas grandes regiões 

metropolitanas do país, onde na última década havia tido um crescimento 

populacional de 47%, quando cerca de 12 milhões de habitantes vieram a se juntar 

aos 25 milhões de residentes dessas regiões em 1970. A falta de oportunidades 

nos mercados de trabalho legais e a concentração de renda engendram a um 

grande stress social nas grandes cidades e fizeram aumentar os incentivos a favor 

da participação nas atividades criminosas. Por outro lado, as restrições fiscais do 

estado (ante a diminuição de tributos e a necessidade de conduzir a um ajuste das 

contas públicas ocasionada pela escassez de capitais financeiros internacionais) e 

um aparelho de justiça criminal burocrático e que funcionava ainda nos mesmos 

moldes institucionais do modelo implantado nas reformas liberais do começo do 

século XIX [ver Hollowey, (1997)], fazia com que o Estado não estivesse 

preparado para os grandes desafios que se avizinhavam, no que concerne ao 

controle e prevenção do crime. 

O Gráfico 4.2 apresenta a evolução de alguns indicadores 

socioeconômicos selecionados. Um primeiro aspecto a notar nesse gráfico é o 

persistente aumento da desigualdade de renda que se deu na década de 80. De 

fato, conforme assinalado em Barros, et al. (1996, p.16), esse período foi marcado 

“pelo declínio econômico e aumento do grau de desigualdade da renda, quando 

houve (...) uma taxa de crescimento negativa para todos os décimos da 

distribuição de renda, (...) [sendo que] as perdas foram fortemente concentradas 

na cauda inferior da distribuição de renda”. Analisando a evolução anual da 

renda domiciliar per-capita percebe-se esta estagnação, a menos, especificamente, 

nos anos 1986 e 1989, quando houve aumentos temporários do poder de compra 

(principalmente dos mais pobres), ocasionados pela introdução dos Planos 

Cruzado e Verão21, respectivamente. Este gráfico apresenta ainda a taxa de 

desemprego na região metropolitana de São Paulo22, cuja série se inicia em 1985. 

                                                 
21 Para maiores detalhes ver Carneiro e Modiano (1990). 
22 Optamos por apresentar essa taxa de desemprego, em face da descontinuidade dos outros 
indicadores relativos ao emprego para todas as regiões metropolitanas, obtidos a partir da Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME/IBGE). A taxa de desemprego apresentada refere-se à Região 
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Nesse primeiro momento, pode se observar uma alta taxa de desemprego, em 

torno de 12,5%, que ocorreu como reflexo da profunda recessão ocorrida nos 

primeiros anos da década. A partir desse momento, tendo o momento mais agudo 

da crise macroeconômica sido superado, a taxa de desemprego sofre uma 

diminuição, que prossegue até 1988, quando a mesma passa a apresentar uma 

tendência crescente até 2002.  

Ou seja, o Gráfico 4.2 deixa caracterizada a estagnação e concentração de 

renda ocorrida na década de oitenta e ilustra ainda a diminuição da renda 

domiciliar e o aumento da concentração de renda e da taxa de desemprego que 

ocorreu na segunda metade da década, o que coincide exatamente (ou com um ano 

de antecedência) com o processo de “ultrapassagem” da taxa de homicídios 

verificada nos dois últimos anos da década. 
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Nota: Os indicadores apresentados foram: o Índice de Gini e a média da renda domiciliar 
per-capita (baseados nas Pnads) e a taxa de desemprego (da Fundação Seade). Esses 
indicadores foram apresentados em base fixa, sendo 1981 = 100, para o Gini e a renda e 
1985 = 100, para a taxa de desemprego. 

 
Gráfico 4.2 

 
Não obstante o aumento do adensamento populacional observado nas 

grandes regiões metropolitanas, provavelmente o impacto da demografia nos anos 

que se seguiram até 1993 foi no sentido de diminuir a taxa de criminalidade 

                                                                                                                                      
Metropolitana de São Paulo e Compreende o desemprego oculto (trabalho precário e desemprego 
por desalento) e o desemprego aberto.  
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violenta, isso porque se observou, durante todos esses anos, uma queda 

sistemática da proporção de homens jovens na população. Com efeito, conforme o 

Gráfico 4.3 deixa apontado, a proporção de homens entre 15 e 24 anos diminuiu 

em mais do que 3%.  
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Nota: Projeções populacionais e ocorrência de homicídios extraídos do SIM/MS. Todos 
os indicadores foram apresentados em base fixa, 1981 = 100. 

 
Gráfico 4.3 

 
Conforme descrito anteriormente, há uma literatura que relaciona a 

existência de mercados de drogas ilícitas, de demanda por bebidas alcoólicas e por 

armas de fogo, aos homicídios. A análise dos nossos indicadores per capita 

associados a esses três elementos parece contar duas histórias bastante diferentes 

em relação à virtual importância dos mesmos para o aumento dos homicídios na 

década de 80. Até 1986, esses parecem ter importância reduzida (talvez com 

exceção do álcool), ocorrendo o contrário na segunda metade da década. 

Analisando a evolução da nossa proxy de demanda por álcool, é possível apenas 

que esse fator tenha colaborado para o aumento da taxa de homicídios exatamente 

no momento mais agudo da recessão ocorrida entre 1981 e 1983, quando a taxa de 

mortalidade por ingestão de bebidas alcoólicas per capita aumentou em média 

35%. Porém, conforme descrito no Gráfico 4.4, esse indicador se mostra 

virtualmente estável até 2007, o que sugere que o álcool não deve ter tido um 

papel relevante para explicar o aumento (e depois a queda) dos homicídios nessas 

três décadas. Ainda que a ingestão de bebidas alcoólicas possa estar relacionada à 
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prevalência da violência letal no Brasil, conforme Biderman, De Mello e 

Schneider (2009) demonstraram. 
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Nota: as proxies de drogas ilícitas e álcool são baseados em indicadores per capita de 
mortes causadas pela ingestão dessas drogas. A proxy para arma de fogo refere-se à 
proporção dos suicídios perpetrados com o uso da arma de fogo em relação ao total dos 
suicídios. Todos os dados foram extraídos do SIM/MS. 

 

Gráfico 4.4 

 

Já a demanda por drogas e por armas de fogo pareceu ter um papel 

secundário para explicar o aumento dos homicídios nos primeiros anos da década 

(de 1981 a 1986). Nesse período, a demanda per capita por armas e por drogas 

ilícitas teria aumentado, respectivamente, em 3,7%, e 6,6%.  

Por outro lado, uma dinâmica bastante diferente em relação à evolução 

desses dois elementos foi revelada na segunda metade da década. Entre 1986 e 

1989 há um significativo crescimento de 34,9% nas mortes (per capita) 

ocasionadas pela ingestão de drogas ilícitas, o que revela um acentuado 

crescimento da demanda e, portanto do tráfico de drogas no Brasil. Justamente no 

período entre 1986 e 1990 há um aumento concomitante de 23,4% na demanda 

por armas de fogo. É possível que o aumento na demanda por armas esteja 

associado ao crescimento do mercado de drogas, tendo em vista a natureza dos 

mercados ilícitos, em que os criminosos necessitam utilizar a violência para 

estabelecer mercados, garantir os contratos e granjear credibilidade. 

Aparentemente, o encontro do tráfico de drogas e do tráfico de armas na segunda 

metade dos oitenta ajuda a explicar (conjuntamente à piora dos indicadores 
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socioeconômicos) a “ultrapassagem” ocorrida na taxa de homicídios no final da 

década.  

No Gráfico 4.5, apresentamos os indicadores de desigualdade, armas, 

drogas e homicídios. Note como o aumento da desigualdade e da demanda por 

drogas parece anteceder em um ano o aumento dos homicídios, sendo que o 

indicador de armas parece ser contemporâneo. A dinâmica associada aos 

mercados de drogas e armas parece dar ainda a tônica da evolução dos homicídios 

na década seguinte, sobre o qual discutiremos na próxima seção. 
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Nota: Os indicadores apresentados foram: o Índice de Gini. A proxy de drogas ilícitas é 
baseada em indicadores per capita de mortes causadas pela ingestão dessas drogas. A 
proxy para arma de fogo refere-se à proporção dos suicídios perpetrados com o uso da 
arma de fogo em relação ao total dos suicídios. 
 

Gráfico 4.5 

 
A taxa de homicídios crescia paulatinamente nos anos oitenta, influenciada 

pelas adversidades socioeconômicas e, possivelmente, pelo fortalecimento do 

tráfico de drogas e armas na segunda metade da década, conforme discutido. Por 

outro lado, o sistema de segurança pública estava longe de poder oferecer 

soluções satisfatórias para ao menos conter o processo de criminalidade violenta 

em curso. De fato, esse sistema reproduzia fielmente o modelo burocrático 

adotado na reforma judicial de 1841, orientado para a defesa do Estado, com base 

na repressão ostensiva, não estando preparado para intervir nos complexos 

fenômenos de violência urbana. Como sublinhou Holloway (1997, p. 157) “(...) 

continuam em vigor até hoje características importantes da estrutura 

institucional criada na reforma judicial de 1841, bem como atitudes e 

procedimentos informais da polícia que amadureceram em meados do século 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610522/CA



   
40

XIX.”. Vem desde essa época, por exemplo, a situação sui generis da organização 

das instituições policiais no Brasil, onde o ciclo policial é repartido, o que cria 

enormes obstáculos para o trabalho de investigação e prevenção ao crime, com as 

polícias militar e civil, disputando informações e muitas vezes se sabotando 

mutuamente23. Outro aspecto importante a se observar é a herança do “caráter 

repressivo do aparelho de justiça criminal brasileiro [para garantir o statu quo e 

o Estado], melhor do que um mecanismo para a salvaguarda dos direitos civis ou 

humanos” [Holloway (1997, p. 260)]. Condizente com essa inspiração, o modelo 

de policiamento tradicional adotado é focado meramente no incidente, melhor do 

que na prevenção aos fatores que geram os problemas de ordem urbana, pequenos 

delitos e grandes crimes. Desse modo, a eficácia do sistema depende 

primordialmente da presença ostensiva do efetivo policial para reprimir e coibir o 

crime24. 

Como resposta ao aumento da taxa de crimes violentos no começo dos 

anos 80, o efetivo das polícias foi reforçado. O Gráfico 4.6 mostra que a taxa do 

efetivo policial aumentou cerca de 28% entre 1983 e 1989, quando passou de 156 

para 200 policiais por 100 mil habitantes. Sendo que o crescimento da taxa do 

efetivo militar (31%), foi superior ao efetivo da polícia civil (24%). 
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Fonte: Dados extraídos do Anuário Estatístico do Brasil, de 1992, com informações 
fornecidas pelo Ministério da justiça. Secretaria de Administração Geral, Coordenação 
Geral de Planejamento Setorial. 
 

Gráfico 4.6 

                                                 
23Ver Soares, L.E. (2000, p.265), para entender o emblemático problema da polícia carioca. 
24 Há inúmeros trabalhos que analisam as deficiências ontológicas das organizações policiais no 
Brasil, por exemplo, ver Soares, L.E. (2000), Lemgruber et al. (2003), Zaverucha (2004). Soares, 
L.E.  (2003), Mingardi (1991), entre outros. 
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Apesar do esforço dos governos para aumentar o efetivo policial, em meio 

a um ambiente de restrição orçamentária, o resultado, como se sabe, ficou longe 

do desejável. Ainda que o número de detentos tenha aumentado até 1985, esse 

crescimento se deu com base no aprisionamento temporário, tendo em vista que o 

número de detentos condenados e, em particular, daqueles condenados por 

homicídio, diminuiu no período. De fato, entre 1981 e 1985, a taxa de 

encarceramento por 100 mil habitantes aumentou quase 26%, ao passo que as 

taxas de detentos condenados e, em particular, de condenados por homicídio 

diminuíram em 11% e 14%, respectivamente, conforme ilustrado25 no Gráfico 4.7. 
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Fonte: Dados extraídos do Anuário Estatístico do Brasil, Vários anos, de 1982 a 1992, 
com informações fornecidas pelo Ministério da justiça, Secretaria de Planejamento, 
Coordenadoria de Informações para o Planejamento. 

 
Gráfico 4.7 

 
 

Para entender um pouco melhor a reação do Estado ao aumento da 

criminalidade no começo da década é oportuno analisarmos não apenas o estoque 

de detentos ao final do ano, mas ainda o fluxo de detentos e, em particular o 

aprisionamento ocorrido ano a ano. No Gráfico 4.8, apresentamos a relação entre 

o estoque de detentos no sistema de execuções penais, ao final do ano, e as prisões 

efetuadas no ano. Para cada 100 prisões efetuadas, havia em média 35 detentos no 

final de 1982, e apenas 25 detentos no final de 1985. Duas hipóteses são razoáveis 

                                                 
25 Esses fatos são consistentes com duas interpretações. Podem ser conseqüência de uma polícia 
ineficiente, que até prende mais, não apenas porque o efetivo aumentou, mais porque a taxa de 
crime aumentou. Por outro lado, essa polícia ineficiente não consegue instruir inquéritos 
consistentes para que o Ministério Público e a Justiça possam condenar o réu. Uma segunda 
interpretação é que o problema não estaria na polícia, mas no MP e na Justiça. Em todo caso, os 
dados revelam uma deterioração no funcionamento do sistema de justiça criminal, em um cenário 
de aumento dos crimes violentos.  
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para explicar esse fato: i) ou a política de detenção passou a privilegiar crimes de 

baixo potencial ofensivo (motivo pelo qual os detentos passam menos tempo 

presos; ou ii) houve uma perceptível deterioração do sistema de segurança pública 

para deter, prender e manter encarcerados os criminosos, em face da incapacidade 

da polícia judiciária de investigar e construir inquéritos baseados em provas 

técnicas substantivas, que permitam a condenação do réu.  

 

Relação Entre o Número de Detentos ao Final do Ano e o 
Aprisionamento no Ano e o no Brasil
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Fonte: Dados extraídos do Anuário Estatístico do Brasil, Vários anos, de 1982 a 1992, 
com informações fornecidas pelo Ministério da justiça, Secretaria de Planejamento, 
Coordenadoria de Informações para o Planejamento. 

 

Gráfico 4.8 
 

Analisando ainda o fluxo de detentos, o Gráfico 4.9 mostra que a polícia 

conseguiu, de fato, aumentar a taxa de aprisionamento nos dois primeiros anos, 

quando passou a prender 201 pessoas para cada grupo de 100 mil habitantes em 

1984, ante o índice de 136, em 1981. Contudo, esse esforço por aprisionamento 

não se manteve e já no final da década a taxa de aprisionamento era de 110, ou 

20% inferior ao verificado no começo da década, em um cenário em que 

aumentava substantivamente a taxa de crime ou, pelo menos, dos crimes 

violentos. Com isso, a relação de prisões para cada homicídio cometido, que no 

começo da década era em torno de 11, passou a girar em torno de 5. 

A evolução da taxa de aprisionamento apenas dos acusados de homicídio 

(Gráfico 4.10) mostra uma história similar: o crescimento nessa taxa nos dois 

primeiros anos, seguido de uma tendência de queda, a partir de 1984, o que fez 

com que houvesse um declínio nas prisões de homicidas na década de 80. Com 

isso, enquanto a taxa de homicídio aumentou 75,7% (entre 1982 e 1990), a taxa de 

aprisionamento de homicidas diminuiu levemente. O resultado foi que enquanto 
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para cada 100 homicídios perpetrados, se prendia 61 homicidas no começo da 

década, nove anos depois se prendia apenas 36. Um grande incentivo à 

impunidade. 
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Fonte: Dados extraídos do Anuário Estatístico do Brasil, Vários anos, de 1982 a 1992, 
com informações fornecidas pelo Ministério da justiça, Secretaria de Planejamento, 
Coordenadoria de Informações para o Planejamento. 
 

Gráfico 4.9 
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Fonte: Dados extraídos do Anuário Estatístico do Brasil, Vários anos, de 1982 a 1992, 
com informações fornecidas pelo Ministério da justiça, Secretaria de Planejamento, 
Coordenadoria de Informações para o Planejamento. 
 

Gráfico 4.10 
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Qual a importância desses inúmeros fatores discutidos acima para explicar 

a variação da taxa de homicídios entre 1981 e 1990, que foi de 76,9%? Adotando 

as elasticidades explicitadas na Tabela 4.1 e levando em conta a variação dos 

respectivos fatores, ocorrida no mesmo período, computamos qual o impacto 

(contra-factual) na variação dos homicídios de cada uma delas.  

 

Tabela 4.2 

 
Efeitos dos Fatores Explicativos da  Evolução da Taxa de Homicídios no Brasil - 1981 a 1990

Fatores Explicativos Variação % do Fator no 
Período

Efeito  sobre a Evolução 
da Taxa de Homicídio 
(em ponto percentual)

Renda 9.2 -3.8
Desigualdade 15.2 35.3
Proporção de Homens Jovens -2.8 -12.5
Efetivo Policial 9.3 -4.0
Taxa de Encarceramento 45.7 -6.7
Armas de Fogo 28.1 37.1
Drogas Ilícitas 20.1 5.2

50.6
76.9
0.66

Variação Explicada da Taxa de Homicídios (A)
Variação Observada da Taxa de Homicídios (B)

 = (A)/(B)  
Nota: A variação observada no efetivo policial foi feita com base nos dados das Pnads 
(ver Tabela A4.1). Para medir a o efetivo policial em 1990, interpolamos os valores de 
1989 e 1992, tendo em vista que esse dado era faltante em 1990. Para medir a variação 
na taxa de encarceramento, utilizamos os dados do AEB, que vai de 1981 a 1985 e 
extrapolamos o número de detentos para 1992, com base numa projeção exponencial. 

 

O que se pode depreender da Tabela 4.2 é que os dois principais 

componentes que alimentaram o processo de crescimento dos homicídios na 

década de oitenta foram a desigualdade socioeconômica e a profusão das armas de 

fogo que, provavelmente, teve muito a ver com o crescimento do tráfico de drogas 

no final da década. Esses dois fatores suplantaram os possíveis ganhos advindos 

do “bônus demográfico” – da diminuição de jovens na população – e do esforço 

do Estado que, como se viu, reagiu aos fatos aumentando o contingente policial e 

a taxa de encarceramento. Um elemento, contudo, que não aparece nessa tabela e 

que possivelmente influenciou a dinâmica dos homicídios na década seguinte foi o 

aumento da impunidade. Esse fato seria, a princípio, contraditório com o aumento 

da taxa de encarceramento, não fosse a discussão feita anteriormente, com base 

nos Gráficos 4.9 e 4.10, que mostrou a diminuição progressiva nas chances de 

aprisionamento dos homicidas. 
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Contudo, chamamos mais uma vez a atenção para o fato de que a análise 

dos efeitos apontados na Tabela 4.2, deve ser relativizada, tendo em vista que 

supomos, implicitamente, que a variação em todos os fatores listados se deu de 

forma exógena, o que não é, claramente, o que ocorreu como, por exemplo, com 

relação à provisão de efetivo policial e à taxa de encarceramento. 

 

4.2  
Segundo Ato (1990 a 2001): Cada Um Por Si – ou o Crescimento da 
Indústria de Segurança Privada 

 
O período se inicia com a marca recorde de mais de 32 mil 

homicídios ocorridos em 1990. O aumento da impunidade observada ao 

longo da década de 80 reforçava os incentivos a favor do crime, por um 

lado, e a favor das soluções particulares para a garantia da inviolabilidade 

da vida e da propriedade, de outro lado. Não é coincidência que 

exatamente nessa década há o crescimento vertiginoso da indústria de 

segurança privada e o aumento mais significativo da demanda por armas 

de fogo, conforme apontado no Gráfico 4.11. 
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Nota: A proxy para arma de fogo refere-se à proporção dos suicídios perpetrados com o 
uso da arma de fogo em relação ao total dos suicídios. Todos os dados foram extraídos 
do SIM/MS. Os dados de segurança privada foram extraídos com das Pnads e Censos 
do IBGE. 
 

Gráfico 4.11 
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Por que, aparentemente, a indústria de proteção privada demorou cerca de 

uma década para apresentar crescimento expressivo, se os sinais de deterioração 

do aparelho do Estado para manter a segurança pública já estavam claros desde 

princípios dos anos 80? Essa é uma questão em aberto. É possível, que essa reação 

tardia seja apenas um processo natural de ajuste da percepção do problema à 

necessidade de obter uma solução, o que impõe uma defasagem temporal. 

Alternativamente, é possível que o padrão de vitimização tenha mudado da década 

de oitenta para a década de noventa, com os mais ricos (os que podem pagar pela 

segurança privada) sendo gradativamente mais atingidos26. Outra hipótese 

interessante pode ser formulada com base nos resultados encontrados no trabalho 

de Anderson e Bandiera (2005) 27. Eles elaboraram um modelo teórico para 

analisar a relação entre desenvolvimento econômico e a provisão de segurança 

pública e privada, bem como suas consequências sobre eficiência e bem-estar. 

Segundo esses autores, na trajetória de equilíbrio de desenvolvimento com 

igualdade de renda, a provisão privada de segurança desapareceria28. No modelo 

analisado, os incentivos e os ganhos a favor da indústria de segurança privada 

estão associados crucialmente à desigualdade de renda. Nesse ponto, é 

interessante notar como a indústria de segurança privada no Brasil cresceu 

justamente no rastro da trajetória de aumento das desigualdades sociais ocorrida 

na década de oitenta. 

A forte demanda por proteção privada na década de noventa e a ausência 

de restrições regulatórias à expansão dessa indústria, aliada às restrições fiscais do 

Estado existentes desde a década anterior, fizeram aumentar o salário relativo do 

trabalhador na segurança privada em relação ao trabalhador da segurança pública, 

conforme a Tabela 4.3, abaixo, deixa apontada. Os incentivos ocasionados por 

essa mudança de preços relativos atuaram no sentido de aumentar a degradação 

institucional das polícias no Brasil. Tipicamente, o policial mal remunerado 

                                                 
26 Vários autores, inclusive Soares, L. E. (2003. p.76) fazem menção às políticas de segurança 
públicas adotadas no Brasil desde o período militar, em que o sistema de policiamento fazia uma 
espécie de “cinturão sanitário” em torno das áreas pobres das regiões metropolitanas, de modo a 
isolar o “problema” das regiões mais nobres das cidades. A partir da década de noventa essa 
política não teria mais conseguido êxito, quando a violência se democratizou e passou a atingir 
pobres e ricos. 
27 Trata-se de um modelo de equilíbrio geral onde há três agentes, os proprietários que decidem se 
contratam segurança privada ou se auto-protegem, os enforcers que prestam o serviço de 
segurança privada e os predadores potenciais, que decidem roubar a propriedade alheia. 
28 Anderson e Bandiera (2005, p. 352). 
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trabalhava 24 horas para o Estado e folgava nas 72 horas seguintes, quando 

ofertava sua mão-de-obra para a indústria de proteção privada29. Havia, 

evidentemente, um claro conflito de interesses: quanto maior a insegurança 

pública, maiores os ganhos com a segurança privada.  

 

Tabela 4.3 

Ocupação Variação %,  entre 1986 e 1989, dos 
Rendimentos Médios por Ocupação*

Delegado de polícia -1.5
Perito criminal -28.1
Escrivão -5.0
Agente de polícia -25.4
Detetive de polícia -46.6
Guarda de segurança 12.5
Outros guardas de segurança e 
trabalhadores assemelhados 21.7

FONTE: RAIS/MTE. Nota: *medido em salários mínimos da época

Segurança Pública

Segurança Privada

Evolução dos Rendimentos dos Profissionais da Segurança Pública e Privada, entre 1986 e 1989

 
 

Em meio à proliferação da violência letal, a busca pela proteção ensejou ao 

crescimento da indústria de segurança privada e à aquisição da arma de fogo. 

Entre 1990 e 2001 a nossa proxy para a demanda por arma de fogo indicou um 

aumento de 33,3%. Obviamente, não há como associar, a priori, o crescimento 

dos homicídios à proliferação das armas de fogo, tendo em vista os problemas de 

causalidade reversa e de variáveis omitidas que podem capturar correlações 

espúrias entre essas duas variáveis.  

Contudo, entender a dinâmica da violência letal no Brasil passa por 

entender o papel e a importância da arma de fogo. Exatamente por esse motivo 

dedicamos o Capítulo II desta tese, especificamente para analisar e identificar o 

efeito causal das armas de fogo sobre os homicídios usando um painel de 

municípios paulistas entre 2001 e 2007. A tentativa desenvolvida naquele capítulo 

foi precisamente de desenvolver uma estratégia empírica para identificar o efeito 

de uma variação exógena na demanda por armas sobre os homicídios e sobre 

vários outros crimes. Levando em conta os achados no Capítulo II, concluímos 

não haver efeitos estatisticamente significativos da prevalência de armas de fogo 

com a população sobre os crimes perpetrados pelos criminosos profissionais. Por 

outro lado, a proliferação (exógena) das armas de fogo faz aumentar os crimes 

                                                 
29 Essa era geralmente a escala do trabalho policial nas várias polícias no Brasil ainda em vigor em 
várias unidades federativas. 
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violentos e, em particular, os homicídios perpetrados na via pública ou dentro das 

residências. O resultado desses dois elementos sugere que a disponibilidade de 

armas de fogo faz aumentar a chance de incidentes violentos fatais, tendo em vista 

a possibilidade de o indivíduo armado vir a solucionar seus conflitos interpessoais 

pela via violenta, o que resulta, eventualmente, em mortes, dado o poder de 

letalidade da arma de fogo. O efeito da arma sobre os homicídios dentro das 

residências, que encontramos nesse trabalho, é uma expressão emblemática dessa 

interpretação, o que confirma os resultados de Kellerman et al. (1993), que 

calculou que 76,7% desses crimes são cometidos, por parentes ou conhecidos das 

vítimas.  

Admitindo os resultados encontrados no Capítulo II, a proliferação da 

arma de fogo parece ter sido o fator mais importante para explicar o aumento dos 

homicídios na década de noventa, conforme apontado na Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4 

Efeitos dos Fatores Explicativos da  Evolução da Taxa de Homicídios no Brasil - 1990 a 2001

Fatores Explicativos Variação % do Fator no 
Período

Efeito  sobre a Evolução 
da Taxa de Homicídio 
(em ponto percentual)

Renda 11.8 -4.9
Desigualdade -2.9 -6.7
Proporção de Homens Jovens 1.2 5.6
Efetivo Policial -1.3 0.6
Taxa de Encarceramento 122.1 -17.9
Armas de Fogo 33.3 44.0
Drogas Ilícitas -29.5 -7.6

13.0
22.2
0.59 = (A)/(B)

Variação Explicada da Taxa de Homicídios (A)
Variação Observada da Taxa de Homicídios (B)

 
Nota: A variação observada no efetivo policial foi feita com base nos dados das Pnads 
(ver Tabela A4.1). Para medir a o efetivo policial em 1990, interpolamos os valores de 
1989 e 1992, tendo em vista que esse dado era faltante em 1990. Para medir a variação 
na taxa de encarceramento em 1990, utilizamos os dados do AEB, que vai de 1981 a 
1985 e extrapolamos o número de detentos para 1992, com base numa projeção 
exponencial. A taxa de Encarceramento em 2000 foi feita com base nos dados do 
DEPEN/MJ. 

 

Nesse período, os condicionantes socioeconômicos parecem ter assumindo 

um papel secundário. Apesar da conturbação macroeconômica da era Collor – no 

início da década –, com a introdução do Plano Real, em 1994, houve um razoável 

aumento da renda per capita acompanhado de uma leve diminuição desigualdade 

social, conforme o Gráfico 4.2 descreve. O indicador socioeconômico que evoluiu 
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adversamente foi a taxa de desemprego, que aumentou por toda a década30. De 

fato, com o processo de abertura da economia em marcha, associado à 

estabilidade da moeda, houve um profundo ajuste econômico e uma busca por 

eficiência pelas empresas, o que gerou a perda de milhares de postos de trabalho31, 

sobretudo para os jovens. Reis e Camargo (2007) identificaram o crescimento 

mais vigoroso da taxa de desemprego dos jovens em relação ao da força de 

trabalho não jovem32. Para exemplificar, enquanto a taxa de desemprego para 

indivíduos entre 30 e 35 anos aumentou de 2,8% para 9,4%, entre 1989 e 1999, 

esse índice para indivíduos entre 18 e 20 anos passou de 7,7% para 25,4%33.  

A falta de oportunidades e a “vulnerabilidade” social do jovem na década 

de noventa e sua participação nos mercados criminais dominou o debate 

acadêmico e as discussões sobre as políticas públicas na área de segurança no 

Brasil, sendo, contudo, uma questão ainda em aberto nos dias atuais. Não há, 

contudo, trabalhos que tenham conseguido, de forma satisfatória, identificar o 

efeito da falta de oportunidades para o jovem sobre o crime violento. O que se 

sabe, de acordo com a literatura etiológica do crime descrita na Seção 2.4, é que a 

motivação à delinqüência e ao uso da violência é um processo na vida do 

indivíduo, cuja propensão maior coincide exatamente com a fase da adolescência. 

O fato é que a partir de 1995 a proporção de homens jovens na população 

aumentou (Gráfico 4.3), anulando parte dos efeitos benéficos para refrear a taxa 

de homicídios, ocasionados pela melhoria de renda e queda da desigualdade, 

conforme a Tabela 4.4 indica. 

Em relação ao sistema de segurança pública, existe uma enorme 

dificuldade para entender o que houve e quais esforços foram feitos nesse setor na 

década de noventa, ante a quase total ausência de informações. É interessante 

notar que exatamente no auge da explosão de violência letal que ocorreu na virada 

dos 80 para os 90, o Brasil parou de produzir informações sobre segurança 

                                                 
30 A taxa de desemprego da Fundação Seade, por exemplo, era de 10% em 1990 e de 19,2% em 
1999. 
31 Moreira e Najberg (1999, p.490) estimaram que entre 1990 e 1997 que o processo de 
ajustamento econômico levou à perda de 1.012.260 postos de trabalho, o que equivalia a 1,7% do 
pessoal ocupado. 
32 Reis e Camargo (2007) argumentam que a rigidez de preços (reais) ocasionada pela estabilidade 
da moeda, associada à maior incerteza quanto à produtividade do jovem, explicariam o aumento 
maior do desemprego de jovens, após o Plano Real. 
33 Reis e Camargo (2007, p. 498).  
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pública34. Para analisar a evolução do efetivo policial, usamos então informações 

provenientes das Pnads e Censos do IBGE (de acordo com o explicado na seção 

3). Conforme o Gráfico 4.12 aponta, a despeito da continuidade no processo de 

crescimento dos homicídios, a relação entre o número de policiais e o tamanho da 

população ficou razoavelmente constante, na década de noventa. Por outro lado, 

os dados da Secretaria Nacional do Tesouro (STN), indicam que houve um 

crescimento significativo das despesas em segurança pública35, a partir de 1995. 

Como esses dados só existem de forma agregada fica inviável entender 

exatamente como foram alocados os recursos nesse setor36.  Já a taxa de 

encarceramento aumentou 122,1%.  
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Nota: A Proxy para o efetivo policial foi feita com base nos dados das Pnads. A taxa de 
encarceramento foi produzida com os dados do AEB, que vai de 1981 a 1985 e com os 
dados do DEPEN/MJ, a partir de 1995. Os dados de despesas são provenientes da STN. 

 

Gráfico 4.12 

 

Duas hipóteses são consistentes com um cenário de aumento dos gastos 

públicos e aumento da taxa de encarceramento. É possível que o aumento dos 

                                                 
34 De Fato, o IBGE publica anualmente, desde pelo menos 1908, no Anuário Estatístico do Brasil, 
informações sobre segurança pública, com dados de delitos cometidos, prisões, efetivo, etc. O 
último anuário com essas informações foi o de 1992, com dados de 1989.  Além disso, as poucas 
informações existentes são consideradas sigilosas, conforme descrito na nota de rodapé 22. 
35 Nessa rubrica “Gastos em Segurança Pública e defesa Nacional” não entram os gastos referentes 
à investimento e manutenção do sistema prisional. 
36 Sabe-se que uma fatia superior a 90% das despesas é para pagamento de pessoal. Por outro lado, 
não há uma padronização de metodologia entre as unidades federativas, que indique se essas 
despesas se referem apenas a pagamentos de pessoal da ativa, ou se para aposentadorias e pensões. 
Portanto, fica a dúvida se o aumento das despesas a partir de 1995 é devido ao aumento de efetivo 
em algumas unidades federativas, ao aumento de aposentadoria e pensões, aumentos salariais, etc.  
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homicídios fosse ainda mais forte, caso o Estado não tivesse alocado mais 

recursos na segurança pública e não tivesse aumentado a taxa de encarceramento 

(via efeitos incapacitação e dissuasão criminal). Por outro lado, é possível que 

esse movimento no sistema de justiça criminal tenha decorrido exatamente como 

conseqüência do aumento da taxa de homicídios, gerando pouco ou nenhum efeito 

para coibir o crime. No exercício contra-factual que fizemos, admitimos como 

verdadeira a primeira hipótese. Nesse caso otimista, que certamente tende a 

superestimar o efeito do sistema de segurança pública para coibir os homicídios, 

se não fosse o aumento do encarceramento, potencialmente, a taxa de homicídio 

poderia ter sido 17,9% maior37. 

Quando comparadas as taxas de mortes por ingestão de drogas ilícitas ao 

longo da década com aquela verificada na virada dos 80 para os 90, 

aparentemente houve uma estabilidade e até mesmo diminuição na demanda por 

drogas ilícitas nesse período. Contudo, uma observação deve ser feita em relação 

a esse ponto. É possível que tenha havido uma mudança no perfil do consumo de 

drogas psicoativas na década. Por exemplo, De Melo (2010) sugere que em São 

Paulo houve um crescimento relativo na demanda por cocaína e seus derivados, 

vis-a-vis a maconha e outras drogas, que seguiu até o ano de 1997, quando 

ocorreu uma inflexão. Contudo, caso a taxa de letalidade do envenenamento por 

drogas tenha se mantido relativamente constante, a mudança de perfil não afeta a 

proxy de demanda por drogas utilizada aqui, que é a morte por envenenamento 

por drogas psicotrópicas ilícitas. De fato, com base nas evidências disponíveis, 

não há elementos para acreditar que houve mudança na taxa de letalidade pelo 

consumo de drogas psicotrópicas ilícitas ao longo do tempo38 

                                                 
37 De fato, parece ser uma hipótese bastante forte. Caso o efeito do encarceramento não tivesse 
essa magnitude, a variação explicada do homicídio na década teria sido bem maior do que aquela 
apresentada na Tabela 4.3. 
38 Uma maneira de se avaliar se a taxa de letalidade variou ou não ao longo do período seria 
observar o total de internações para tratamento a drogas psicoativas (excluindo álcool) no Sistema 
Único de Saúde e comparar com o total de mortes por envenenamento por essas drogas. Contudo 
as informações sobre internações só estão disponíveis a partir de 1996. No Gráfico A1, no anexo, 
apresentamos dois indicadores que mostram o crescimento nas mortes por envenenamento e nas 
internações por drogas psicoativas ilícitas, que crescem de forma idêntica. Na Tabela A3, no 
anexo, apresentamos também a taxa de letalidade apenas daqueles indivíduos internados no SUS, 
que variou de ano para ano, mas se manteve relativamente estável ao longo do período. Portanto, 
não parece ter havido significativa mudança no padrão de letalidade por uso de drogas ilícitas no 
Brasil, no período analisado, o que reforça a idéia de que a proxy de “morte por drogas” parece 
captar razoavelmente a evolução da demanda por drogas no Brasil. 
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Enfim, o que pode se depreender da Tabela 4.4 é que na década de noventa 

os fatores socioeconômicos e demográficos tiveram, potencialmente, uma 

importância reduzida para explicar a evolução da taxa de homicídios39. Enquanto 

o aumento da renda e a leve diminuição na desigualdade podem ter contribuído 

para uma pequena melhoria nas condições de segurança pública, o aumento 

proporcional da população de homens jovens atuou no sentido contrário.  

Por outro lado, dois fatores, podem ter atuado para conduzir a violência 

letal nessa fase, a proliferação das armas de fogo e, em menor medida o aumento 

da taxa de encarceramento observada. Claramente, essa interpretação deve ser 

relativizada, tendo em vista os problemas de causalidade reversa presentes. 

 

4.3  
Terceiro Ato (2001 a 2007): Resta Uma Esperança 

 

As décadas de 80 e 90 foram palco de um grande movimento de 

deterioração nas condições de segurança pública, com a taxa de homicídios no 

Brasil aumentando 116%. A partir de 2000, aparentemente, houve uma reação 

mais significativa das políticas públicas. Nesse ano, o Governo Federal lançou o 

Plano Nacional de Segurança Pública, repassando significativos recursos para os 

governos estaduais e municipais, por meio de dois fundos, o Fundo Nacional de 

Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional40 (Funpen). Entre 1999 e 

2007, houve também um impressionante aumento de 246% no efetivo das 

Guardas Municipais per capita (Gráfico 4.13), que passou a atuar na manutenção 

da ordem urbana e no trânsito, liberando milhares de policiais militares dessas 

funções41.  

 

                                                 
39 Como discutido anteriormente, um dos maiores problemas socioeconômicos da década de 
noventa relaciona-se ao desemprego, principalmente de jovens. No exercício abstraímos a questão 
relacionada ao mercado de trabalho, tendo em vista os vários resultados da literatura que associa 
desemprego a crimes contra a propriedade, mas não a homicídios. 
40 O Fundo Nacional de Segurança Pública foi instituído em 2001, ano em que foi repassado R$ 
387 milhões para os estados. O FUNPEN que foi criado em 1994, teve os recursos ampliados 
exatamente a partir de 2000. Para se ter uma idéia em 1994 os repasses no âmbito do Funpen 
foram de R$ 25,7 milhões. Em 2000, o repasse foi de R$ R$ 253,2 milhões. 
41 Não há nenhum trabalho, pelo que conhecemos, que procure identificar o efeito das guardas 
municipais sobre o crime, o que parece ser um assunto interessante e relevante, dado o aumento do 
efetivo observado no período. 
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Fonte: Pnads e Censos. Nota: de 1992 a 2001, a classificação contém outros guardas de 
trânsito e patrulheiros. 

 

Gráfico 4.13 

 

No campo socioeconômico, a evolução se deu de forma positiva, com a 

desigualdade de renda diminuindo de forma consistente, junto com a taxa de 

desemprego e o aumento da renda per capita, conforme o Gráfico 4.2 mostra. Essa 

melhoria nos indicadores socioeconômicos foi acompanhada por uma redução na 

proporção de homens jovens na população. 

 Ao mesmo tempo, houve um crescimento de 64% na taxa de 

encarceramento, ou 8,6% ao ano, entre 2001 e 2007, o que elevou esse índice para 

223 detentos para cada cem mil habitantes. Quando esse desempenho é 

comparado com o crescimento da taxa de encarceramento obtido na década 

anterior, que foi de 7,5% ao ano, verifica-se que houve um aumento na produção 

da justiça criminal, isto sem mencionar o aumento de 310% nas penas restritivas 

de direito42, para crimes de baixo potencial ofensivo, que ocorreu entre 2002 e 

2007. Importaria entender de forma mais aprofundada o que ocorreu efetivamente 

no fluxo da justiça criminal nesse período. É possível que o aumento das 

penalizações seja uma conseqüência apenas do uso mais intensivo de policiais. 

Uma hipótese alternativa é que tenha havido melhoria na produtividade do 

trabalho policial, com aumento na taxa de esclarecimento e com a construção de 

                                                 
42 As chamadas penas alternativas, descritas na Lei 9.174, de 25 de novembro de 1998.  De acordo 
com a Coordenação Geral do Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas/ DEPEN/ 
Ministério da Justiça, em 2002 foram sancionadas 102.403 penas alternativas, contra 419.551 em 
2007. 
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inquéritos policiais mais consistentes. Por outro lado, tal fato pode ter se dado 

como consequência do aumento na produtividade do trabalho do Ministério 

Público (MP) e da Justiça. Para responder adequadamente a essa questão seria 

necessário dispor de informações sobre crimes ocorridos; inquéritos apresentados 

e casos solucionados; denúncias apresentadas pelo MP; casos aceitos e 

condenações da justiça, por tipo criminal. Lamentavelmente, contudo, essas 

informações não estão disponíveis para a maioria dos estados brasileiros. 

Nesta década, o debate sobre as armas de fogo tomou fôlego e, no final de 

2003, o Congresso aprovou o “Estatuto do Desarmamento”43, que restringiu o 

acesso e o uso da arma de fogo pela população, aumentou a pena de prisão para 

portadores de armas em situação ilegal, tornando, ao mesmo tempo, esse crime 

inafiançável. Concomitantemente foram feitas campanhas para devolução 

voluntária de armas pela população, que levou ao recolhimento de 281.340 armas 

de fogo, entre janeiro de 2004 e agosto de 200844. O resultado, é que após duas 

décadas de crescimento significativo no volume de armas de fogo em circulação, 

houve um virtual controle das mesmas nesse período, conforme o Gráfico 4.4 

ilustra. 

Tudo parecia confluir para uma queda generalizada e significativa da taxa 

de homicídios no Brasil, se não fosse a violência sistêmica ocasionada pela 

disputa e controle de novos mercados de drogas ilegais e, em particular, o de 

crack, em vários estados brasileiros45, sobretudo no nordeste, em Minas Gerais e 

no Distrito Federal, conforme analisaremos na Seção 4.4. 

A Tabela 4.5 reúne o grau de importância potencial de cada um dos sete 

fatores para explicar a evolução da taxa de homicídios entre 2001 e 2007. Esses 

fatores conjuntamente explicam 73% da variação da taxa de homicídios no 

período, que foi negativa. Outro aspecto relevante, conforme discutido 

anteriormente, diz respeito ao ciclo virtuoso que fez com que cinco dos sete 

                                                 
43 Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 
44 Informação do Ministério da Justiça. Departamento da Polícia Federal. Divisão de Repressão ao 
Tráfico Ilícito de Armas. Serviço Nacional de Armas. 
 
45 A evolução do mercado de drogas ilícitas no Brasil é um tema que necessita ser aprofundado. As 
evidências disponíveis até o momento sugerem que o desenvolvimento desses mercados não se 
deu de forma regular e sistemática entre as várias unidades federativas. Por exemplo, De Mello 
(2010) apontou que o crescimento relativo do tráfico e consumo de cocaína e seus derivados se 
deu até 1997, quando outras drogas, principalmente a maconha, passaram a ganhar gradativamente 
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fatores analisados contribuíssem para uma redução dos homicídios. Com efeito, se 

não considerássemos o efeito das drogas ilícitas, as variáveis explicativas 

indicariam uma queda na taxa de homicídios de 41%. 

 

Tabela 4.5 
Efeitos dos Fatores Explicativos da  Evolução da Taxa de Homicídios no Brasil - 2001 a 2007

Fatores Explicativos Variação % do Fator no 
Período

Efeito  sobre a Evolução 
da Taxa de Homicídio 
(em ponto percentual)

Renda 14.8 -6.1
Desigualdade -6.7 -15.6
Proporção de Homens Jovens -2.1 -9.4
Efetivo Policial 2.7 -1.2
Taxa de Encarceramento 64.4 -9.5
Armas de Fogo 0.6 0.8
Drogas Ilícitas 132.8 34.3

-6.6
-9.1
0.73

Variação Observada da Taxa de Homicídios (B)
 = (A)/(B)

Variação Explicada da Taxa de Homicídios (A)

 
 

4.4  
A Evolução dos Homicídios nas Unidades Federativas, de 2001 a 
2007 

 

Para além das análises agregadas sobre a evolução dos homicídios no 

Brasil desde os anos 80, seria interessante uma investigação desse fenômeno entre 

as diversas unidades federativas. Ocorre que para vários dos indicadores 

discutidos, em particular de efetivo policial e taxa de encarceramento, não existem 

dados disponíveis nesse nível de desagregação, a não ser a partir do ano de 

200146.  Em vista dessa limitação de dados, vamos analisar a evolução dos 

homicídios por estado brasileiro apenas para o último período, que compreende os 

anos entre 2001 e 2007. Este exercício, além do seu interesse em si, serve como 

uma forma de aferir a robustez da análise feita anteriormente para os dados 

agregados. Ou seja, se o método é razoável para explicar a evolução dos 

                                                                                                                                      
maior fatia do mercado.  Já Sapori (2010), levanta evidências de que o problema do Crack em Belo 
Horizonte começa a se agravar exatamente em 1997. 
46 Os efetivos da Polícia Militar por UF são conhecidos apenas a partir do Censo de 2000 e Pnads 
de 2002 em diante. Os dados de de encarceramento por UF disponibilizados pelo Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça, existem apenas a partir de 2001. 
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homicídios com dados agregados para o Brasil, o mesmo deveria valer para a 

análise levando em conta as disparidades regionais. 

Conforme destacamos na seção anterior, a taxa de homicídios no Brasil 

diminuiu 9,1%, entre 2001 e 2007. Contudo, essa evolução não se deu de forma 

homogênea entre as unidades federativas, onde apenas 11 estados tiveram uma 

diminuição na taxa, sendo que a amplitude das variações desse índice foi de -

64,2%, em São Paulo, a +108,3%, na Bahia. Porém, o padrão da letalidade nesse 

período parece caminhar para uma convergência47. De fato, dentre aqueles estados 

que lograram diminuir suas taxas, oito constavam entre os 11 mais violentos em 

2001. Por outro lado, entre as 11 unidades federativas que tiveram maior 

crescimento na taxa de homicídios, nove se encontravam entre as taxas mais 

baixas do país, em 2001. O desvio-padrão da taxa de homicídios entre os estados 

brasileiros diminuiu de 13,1 para 11,6, ao passo que a média até aumentou um 

pouco de 25,3 para 26,8. O ponto importante a destacar é a heterogeneidade, não 

apenas no que se refere à evolução da violência letal, mas em relação ao padrão de 

fatores que, potencialmente, influenciou esse fenômeno. Na Tabela 4.6 

descrevemos os efeitos (contra-factuais) esperados por conta da evolução de cada 

um dos sete fatores analisados.  

De modo geral, ainda que se leve em conta as deficiências e limitações dos 

dados existentes, sobretudo em relação ao efetivo policial, encarceramento e 

indicador de drogas, a análise dos sete fatores listados, permite uma compreensão 

razoavelmente satisfatória da evolução da dinâmica dos homicídios nas unidades 

federativas, sendo que o cálculo captou corretamente o sinal da variação da taxa 

de homicídios em 21 estados da federação. O Gráfico 4.14, abaixo, que relaciona 

a variação observada da taxa de homicídios nas UFs com a variação na taxa 

prevista48, mostra que a análise aqui discutida funciona razoavelmente para 

descrever a evolução da taxa de homicídios nos estados brasileiros. 

                                                 
47 Essa é uma interessante questão para estudos futuros. O que explica essa convergência? Um 
processo de reversão à média? Um processo de reação dos estados outrora mais violentos, com 
migração dos criminosos? O crescimento da renda e dos mercados ilícitos em novas regiões, em 
particular no nordeste? Esse é um ponto que transcende os nossos objetivos nesse artigo.  
48 A regressão por OLS da taxa observada pela prevista, resultou em um coeficiente estimado igual 
a 0,65, com o p-valor de 0,003. 
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Tabela 4.6 

 
Efeitos dos Fatores Explicativos da  Evolução da Taxa de Homicídios por Unidade Federativa no Brasil - 2001 a 2007

Renda per 
capita

Desiguald
ade

Proporção 
de Homens 

Jovens

Efetivo 
Policial

Encarcera
mento

Armas de 
Fogo

Drogas 
Ilícitas

SP -3.1 -19.6 -25.1 -12.8 -2.2 6.3 32.8 -23.6 -64.2
RO -2.3 -17.5 -0.4 -35.5 -3.8 3.6 10.6 -45.3 -33.8
AP 2.1 14.0 -10.0 -6.5 -9.8 40.8 -9.8 20.8 -26.8
MT -3.0 -21.7 -12.5 1.2 -1.4 -17.4 -1.5 -56.3 -19.7
RJ -3.7 -9.3 -22.6 -12.3 -1.1 -1.2 13.8 -36.5 -18.9
RR -0.8 -10.4 10.8 -13.2 -12.8 -37.8 -6.6 -70.9 -15.0
DF -14.0 -4.0 -42.1 7.3 -0.2 -5.1 54.8 -3.4 -13.4
TO -9.2 -20.6 6.8 14.5 -8.4 -42.5 5.2 -54.1 -10.3
SE -13.9 -11.5 -0.6 -26.5 2.3 -4.8 8.2 -46.8 -9.8
AC 3.4 -8.8 -0.3 4.4 -0.8 -11.1 3.7 -9.5 -9.6
PE -4.5 -21.3 1.3 1.1 -2.9 -6.6 14.4 -18.5 -9.4
MS -14.2 -2.1 -2.0 22.8 -8.7 -22.5 34.3 7.6 3.0
RS -4.9 -20.3 2.9 11.9 -1.1 0.9 14.3 3.7 9.2
GO -11.2 -17.8 -19.3 0.3 -2.3 1.8 42.1 -6.4 13.9
ES -9.4 -26.5 -8.5 11.7 -3.8 3.0 41.7 8.2 14.2
SC -9.9 -16.2 -1.7 14.8 -6.1 22.7 15.2 18.7 21.7
AM -1.6 -11.0 2.0 3.4 -7.7 22.7 33.7 41.5 25.6
CE -6.2 -24.0 28.5 0.8 0.7 22.9 3.4 26.0 36.6
PI -18.4 -2.0 25.5 17.9 -4.1 3.0 19.5 41.3 38.4
PR -13.0 -15.6 -6.0 8.8 -14.5 24.0 33.7 17.4 39.0
MG -9.5 -17.9 -5.4 0.1 -7.6 31.9 54.1 45.8 59.7
PB -16.6 0.6 20.5 20.2 -6.5 5.4 -4.8 18.8 67.1
RN -12.0 -8.3 16.6 -8.9 -21.4 17.7 7.0 -9.3 67.7
MA -11.7 -7.6 32.4 18.4 -1.3 44.1 36.3 110.7 81.0
PA -3.6 -12.8 8.9 -3.2 -5.9 19.6 10.9 13.9 96.0
AL -15.7 -0.6 0.8 -12.7 1.0 24.2 3.7 0.6 104.7
BA -11.7 -14.2 2.3 1.3 -22.0 20.4 17.2 -6.8 108.3

UF
Variação na Taxa 

de Homicídio 
Observada

Variação na Taxa 
de Homicídio 

Esperada

Efeitos:

 
Nota: em face da maior variabilidade das ocorrências de mortes por drogas nos estados 
menos populosos, utilizamos uma média móvel da taxa de mortes por drogas em quatro 
anos. 
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Gráfico 4.14 
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A Tabela 4.6 mostra que, mesmo no que diz respeito à dinâmica 

socioeconômica, houve uma grande disparidade de resultados, ocasionada pela 

evolução diferenciada da renda per capita e da desigualdade entre os estados 

brasileiros, ainda que, de forma generalizada, estes dois fatores tenham atuado no 

sentido de fazer diminuir a taxa de homicídios nos estados. Contudo, 

aparentemente, naqueles estados onde a renda mais aumentou foi onde a taxa de 

homicídio mais cresceu, conforme apontado no Gráfico 4.15a. Sendo a droga um 

bem normal, é provável que a correlação positiva entre renda e homicídios esteja 

refletindo apenas o alastramento do mercado de drogas nos estados em que houve 

maior aumento de renda nesses anos49. De fato, a despeito das limitações do 

indicador de drogas para estados com menor população, a correlação entre o 

crescimento da renda e o consumo de drogas pode ser visualizada no Gráfico 

4.15b. 
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Gráfico 4.15 

 

Quanto á questão demográfica, a tabela 4.6 mostra que nos 10 estados com 

maior redução na taxa de homicídios, houve também redução na proporção de 

homens jovens na população em nove desses, sendo que a maior redução foi 

                                                 
49 A hipótese considerada é que o aumento de renda em alguns estados fez crescer o mercado de 
drogas ilícitas e, por conseguinte, o uso de violência ocasionado pela disputa de novos mercados e 
pela necessidade se disciplinar consumidores inadimplentes. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610522/CA



   
59

exatamente em São Paulo. Na outra ponta da tabela, nos 10 estados que mais 

sofreram aumento na taxa de homicídios, houve crescimento relativo dessa 

população de jovens em oito estados. Esse fato pode ser visualizado também no 

Gráfico 4.16, abaixo. 
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Gráfico 4.16 

 

No que se refere ao efeito da polícia para coibir crimes, os resultados 

descritos na tabela apresentam uma grande variabilidade. A despeito do potencial 

problema de causalidade reversa, que poderia tornar positiva a relação entre 

efetivo policial e homicídios, o Gráfico 4.17a mostra que nos estados onde se 

aumentou mais o efetivo policial ocorreu uma diminuição na taxa de homicídio. Já 

no que concerne à taxa de encarceramento, que aumentou em praticamente todos 

os estados brasileiros, a despeito da baixa qualidade dos dados disponíveis sobre 

esse indicador50, a relação positiva apresentada no Gráfico 4.17b está claramente 

conduzida pela causalidade reversa, em que o encarceramento aumenta com a 

prevalência de crimes. 

 

                                                 
50Os dados para compor esse indicador foram obtidos do Depen/MJ, com informações reportadas 
pelos sistemas prisionais estaduais. Ocorre, que não há, pelo que se saiba, nenhum sistema de 
feedback ou crítica em relação a esses dados, sendo que, muitas vezes alguns estados não 
informam sequer o número de detentos nas polícias (o que, aliás, é contra a Lei de Execuções 
Penais – Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 – que estabelece seis tipos de estabelecimentos penais 
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Gráfico 4.17 

 

Os dois últimos fatores “armas de fogo” e “drogas ilícitas” parecem ter um 

papel significativo para explicar a evolução dos homicídios nos estados 

brasileiros. No que se refere às armas, em primeiro lugar, cabe observar, na 

Tabela 4.6, que o efeito dessas sobre a taxa de homicídios nas unidades 

federativas é relativamente menor à média nacional, quando consideradas as 

décadas de 80 e 90, conforme apontado nas tabelas 4.2 e 4.3. Em segundo lugar, 

devemos observar que os 15 estados com melhor desempenho na evolução da taxa 

de homicídios (com exceção do Amapá), são exatamente aqueles ou com 

crescimento mais modesto, ou com redução no indicador de prevalência das armas 

de fogo. Do mesmo modo, nos 12 estados com aumento mais significativo dos 

homicídios encontrou-se um aumento mais acentuado no indicador de armas (com 

exceção da Paraíba e Piauí), conforme pode ser visualizado no Gráfico 4.18. 

                                                                                                                                      
que se destinam ao encarceramento do condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso 
provisório e ao egresso). 
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Gráfico 4.18 

 

O indicador de mortes por ingestão de drogas ilícitas – utilizado aqui como 

uma proxy para a demanda por drogas – revela, talvez, o problema de maior 

gravidade a ser encarado pela sociedade e pelo Estado para os próximos anos. A 

tabela 4.6 deixa indicada que os efeitos das drogas ilícitas sobre a violência letal 

são significativos e atingem praticamente todas as unidades federativas. Os 

resultados expressos nessa tabela permitem que se levante a hipótese de estar em 

curso um alastramento nos mercados de drogas ilícitas no Brasil, que no século 

passado era um problema reconhecidamente de grandes metrópoles com São 

Paulo e Rio de Janeiro, mas que na última década veio atingindo decisivamente 

vários estados do nordeste, do norte e do centro-oeste, além de Minas Gerais. 

Contudo, temos que reconhecer algumas limitações da proxy utilizada para a 

análise das drogas no nível das unidades federativas, sobretudo em relação aos 

estados menos populosos, tendo em vista o padrão da letalidade por ingestão de 

drogas ilícitas no Brasil, que faz com que essas mortes sejam um evento raro51. 

Desse modo é possível que, para uma localidade específica, ainda que a demanda 

por drogas esteja crescendo substancialmente, o indicador não venha a captar esse 

crescimento do mercado de drogas, pelo menos momentaneamente. Talvez essa 

limitação explique porque o efeito das drogas tem sido tão modesto em alguns dos 

                                                 
51 A taxa de letalidade varia de acordo com o perfil do consumo, conforme discutido na seção 3.3. 
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estados com maior aumento da taxa de homicídios como Bahia, Alagoas, Pará52, 

Rio Grande do Norte e Paraíba. 

 

                                                 
52 Em relação ao Pará existe uma questão não levada em consideração que se relaciona ao mercado 
ilícito de exploração de mogno, conforme discutido por Soares (2010). 
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5 
Conclusões 

 

 

Não obstante a tragédia social que representa a violência letal no Brasil nas 

últimas três décadas, ainda hoje muito pouco se sabe para compor um quadro que 

permita a compreensão dos fatores que impulsionaram a sua dinâmica regular e 

sistemática. A ausência dos indicadores mais básicos – como: efetivo policial; 

padrão de detenções; aprisionamento e condenações por tipo de delito; taxas de 

sub-notificação e taxas de atrito no sistema de justiça criminal – é em si um bom 

indicador do real interesse por esse tema pelas autoridades e da qualidade da 

política pública.  

Um dos objetivos deste trabalho foi justamente o de produzir uma base de 

dados que permitisse a investigação desse fenômeno desde os anos 80. Dentre os 

indicadores reunidos temos o efetivo policial, as taxas de encarceramento, a 

prevalência de armas de fogo, de drogas ilícitas e de ingestão de bebidas 

alcoólicas, entre outros. Adicionalmente, investigamos se algumas das variáveis 

mais relevantes, de acordo com a literatura econômica de causação do crime, dão 

conta de explicar o padrão temporal e espacial dos homicídios no Brasil. Dentre as 

inúmeras variáveis analisadas escolhemos sete fatores, que são aqueles em que há, 

aparentemente, um maior consenso nessa literatura para a explicação dos crimes 

violentos. Especificamente, nossa análise foi calcada na avaliação do papel 

potencial da renda per capita, da desigualdade de renda, da proporção de homens 

jovens na população, do efetivo policial, da taxa de encarceramento e da 

prevalência de drogas ilícitas e armas de fogo.  

De acordo com as estimativas existentes na literatura e levando em conta a 

evolução desses sete fatores, ao longo das últimas três décadas, observamos, em 

primeiro lugar, que cerca de 66% da variação da taxa de homicídio pode ser 

explicada por esses fatores analisados, em sintonia, portanto, com o preconizado 

pela teoria econômica do crime. 

Em segundo lugar, concluímos que o grau de importância de cada um dos 

fatores analisados para impulsionar ou conter os homicídios, mudou 

substancialmente nos últimos 30 anos. Na análise desenvolvida, é possível que o 
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grau de importância potencial de alguns fatores tenha sido superdimensionada, 

tendo em vista os problemas de causalidade reversa presentes, que dificultam a 

interpretação dos efeitos das variações dos fatores como sendo exógenas. 

Particularmente, tal relativização deve ser observada no que se refere aos efeitos 

do efetivo policial, das taxas de encarceramento e da disponibilidade das armas de 

fogo. 

Vimos como as adversidades e tensões sociais da década perdida, 

possivelmente, foram os elementos que impulsionaram o esgarçamento da 

segurança pública, fazendo aumentar a impunidade, com impacto nos incentivos a 

favor do crime, ainda que se leve em conta o aumento da taxa de encarceramento 

observada no início da década e a diminuição de homens jovens na população, 

que atuaram em sentido contrário. Já na segunda metade dos anos 80 verificamos 

o aumento na prevalência de armas e drogas que, potencialmente, impulsionou o 

crescimento substantivo dos homicídios na virada da década e a dinâmica dos 

homicídios no período seguinte.  

Nos anos 90, por outro lado, os fatores socioeconômicos e demográficos 

tiveram importância diminuta, num período em que, aparentemente, a dinâmica da 

letalidade foi influenciada por uma verdadeira corrida armamentista, não contida 

nem pelo expressivo aumento das taxas de encarceramento, nem pela busca por 

proteção privada.  

A esse respeito, a relação entre a provisão de segurança privada e pública é 

sem dúvida um ponto pouco estudado, porém crucial do ponto de vista normativo 

e de elaboração de políticas públicas. Quais as potenciais implicações para a 

segurança pública do fortalecimento da indústria de proteção privada? Um 

primeiro aspecto a se observar é a externalidade negativa e a potencial ineficiência 

que decorre da provisão da proteção privada. Tal fenômeno ocorre, pois a 

provisão de segurança privada para mais ricos faz aumentar a probabilidade de 

predação da propriedade dos mais pobres. Segundo Anderson e Bandiera (2005), 

essa externalidade está na raiz da dificuldade para a imposição de uma política de 

segurança socialmente eficiente. De acordo com a análise desenvolvida naquele 

trabalho, para uma gama considerável de valores dos parâmetros do modelo, 

existe pouco ou nenhum benefício líquido para, em equilíbrio, o Estado regular ou 

substituir a segurança privada, principalmente quando a capacidade do governo de 

prover segurança pública eficaz for relativamente baixa e limitada. Todavia, ainda 
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que o Estado, com uma função de bem-estar utilitarista, se torne mais capaz e 

efetivo para prover a segurança, o mesmo pode ser incapaz de implantar uma 

política eficiente. Isto ocorreria por uma questão de economia política, tendo em 

vista que os mais ricos podem preferir a excessiva provisão de segurança privada 

(do ponto de vista social) ao eficiente nível de provisão de segurança pública, que 

não distingue ricos e pobres. Deste modo, segundo aqueles autores, mesmo que 

um Estado possa ser forte para prevenir a ação da segurança privada, é 

implausível que os governantes ajam contra os interesses dos mais afortunados. 

Desde 2001, uma série de elementos passou a conspirar no sentido positivo 

para fazer diminuir a elevada taxa de homicídios no Brasil. O aumento da renda 

per capita e a sistemática diminuição da desigualdade de renda fizeram diminuir 

os incentivos a favor do crime. O envelhecimento da população também teve um 

efeito substancial para fazer cair a taxa de homicídios no país. Por outro lado, a 

reação do aparelho de segurança pública, que fez aumentar em 64% a taxa de 

encarceramento, também deve ter gerado algum efeito para diminuir os crimes 

violentos, em particular os homicídios. Reforçando o cenário positivo em curso, a 

política de controle das armas de fogo, patrocinado pelo Estatuto do 

Desarmamento e pelas campanhas do desarmamento, parece ter contido o 

processo de profusão das mesmas, que nas décadas anteriores aumentava a taxas 

bastante significativas.  O elemento a destoar foi o crescimento e expansão do 

mercado de drogas ilícitas no país que, fez aumentar em seis anos as mortes pela 

ingestão dessas em 133%. 

Quando analisamos a evolução regional da letalidade nesses últimos anos, 

percebemos uma grande heterogeneidade. Os dados revelaram um movimento de 

convergência nas taxas de homicídios, com os estados tradicionalmente mais 

violentos conseguindo diminuir as mesmas e os estados outrora mais calmos 

sofrendo um expressivo aumento dessas. No que se refere aos fatores 

potencialmente causadores desse desempenho, ainda que o a melhoria no campo 

socioeconômico tenha sido generalizada no Brasil, seus efeitos foram amplamente 

diferenciados de estado para estado. Já o envelhecimento da população ocorreu 

nas regiões onde houve maior diminuição ou contenção da taxa de homicídios, ao 

passo que o aumento mais significativo da violência letal se deu naquelas 

unidades federativas em que a proporção de jovens aumentou de forma mais 

substantiva. A evolução do efetivo policial, segundo o indicador utilizado, 
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mostrou-se bastante heterogênea, com alguns estados aumentando de forma 

significativa o contingente de policiais, outros estados mantendo uma virtual 

estabilidade desse indicador e algumas unidades federativas diminuindo o efetivo 

per capita. Já o aumento das taxas de encarceramento foi observado em todas as 

regiões, o que deve ter contribuído para o controle da taxa de homicídios, pelo 

menos em algumas unidades federativas. O controle da difusão das armas de fogo 

teve uma similaridade com o processo de envelhecimento da população nos 

estados, sendo que o aumento na prevalência das armas foi maior naquelas 

localidades onde aumentou a proporção de homens jovens na população. Ainda 

que sejam levadas em consideração as deficiências do uso da proxy de drogas para 

análises mais locais, esse indicador deixa claro estar em curso um processo de 

crescimento dos mercados de drogas ilícitas, provavelmente relacionado à 

epidemia de crack, que se espraiou de São Paulo, nos anos noventa, para outras 

regiões do país, principalmente no nordeste, em alguns estados do norte e em 

Minas Gerais.  

Os indicadores apresentados na Tabela 4.6 parecem mostrar que nas 

regiões onde houve o maior crescimento da taxa de homicídios, foi onde se 

observou, concomitantemente, o aumento mais acentuado de jovens, drogas e 

armas (ainda que não inequivocamente). Esse fato seria consistente com as 

evidências levantadas por Blumstein (1995), Cork (1999), que argumentaram que 

a epidemia de crack nos Estados Unidos teria fomentado a profusão de armas 

entre os jovens, o que fez elevar a vitimização, sobretudo a juvenil. Os resultados 

aqui encontrados também são consistentes com as evidências discutidas por De 

Mello (2010), que sugeriu que o aumento da violência em São Paulo na década de 

90 e a sua posterior queda nos anos 2000, tenha sido causada em parte pelo 

aumento e depois queda na demanda por crack naquele estado. De qualquer 

forma, os elementos apresentados nesse trabalho não permitem uma conclusão 

mais substantiva sobre a ligação entre jovens, drogas e armas de fogo no Brasil, 

questão essa que merecia ser mais bem aprofundada. 

De modo geral, os achados nesse trabalho são consistentes com os 

resultados encontrados na literatura de economia do crime e indicam que a 

importância dos fatores que impulsionam a complexa dinâmica da violência letal 

pode variar de forma significativa de região para região e de período para período. 

Contudo, conforme já enfatizado antes, as interpretações aqui discutidas tem que 
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ser relativizadas ante a precariedade da qualidade de alguns dados e ante os 

potencias problemas de endogeneidade, tendo em vista que nossa análise foi 

alicerçada na hipótese de que as elasticidades estimadas para os sete fatores foram 

obtidas a partir de estratégias de identificação que permitiram captar apenas o 

impacto de variações exógenas de cada fator sobre a taxa de homicídios. 

 

Inúmeras questões merecem ser aprofundadas em futuras investigações. 

Em particular, além do aprimoramento dos indicadores mais básicos, dois pontos 

nos parecem bastante relevantes. O primeiro é entender melhor a alocação dos 

recursos do estado brasileiro no sistema de justiça criminal e a efetividade das 

suas ações (já que no momento nem sabemos com certeza quantos policias temos 

e qual a sua produtividade). Por exemplo, alguns estados como São Paulo 

conseguiram diminuir a taxa de homicídios para além do que seria esperado, de 

acordo com nossa análise. Esse resultado seria devido a determinadas políticas 

públicas que se estendem para além do efetivo policial, do controle de armas, do 

envelhecimento da população e do aumento da taxa de encarceramento? Em 

segundo lugar, uma grande lacuna na literatura diz respeito ao papel das drogas 

para impulsionar o crime e quais as políticas públicas para lidar com o que parece 

ser o grande problema do século, pelo menos na área da segurança pública. Até o 

momento as duas soluções ofertadas, da guerra às drogas e da redução de danos, 

com a descriminalização da demanda, redundaram em um enorme fracasso e não 

tocaram nas grandes questões relacionadas à eventual diminuição na demanda por 

drogas e à violência sistêmica decorrente da constituição do mercado ilícito. 
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Gráfico A1 – Desigualdade e Taxas de Homicídio nas UFs 
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Gráfico A2 – Armas de Fogo e Taxas de Homicídio nas UFs 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610522/CA



   
76

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

B
as

e 
Fi

xa
: 1

99
8=

10
0

1998 2000 2002 2004 2006 2008

Mortes Internações

Variação da taxa por 100.000 hab.

 Brasil 1996-2007
Mortes e Internações por Drogas Ilícitas

 
 

Gráfico A3 

 

Tabela A3 – Letalidade no Consumo de  Drogas Psicoativas 

 

Internações Média de Dias Taxa de 
Mortalidade

1998 13.905          23,6 0,2
1999 13.958          23,5 0,13
2000 13.086          25 0,17
2001 14.185          24,7 0,15
2002 17.738          24,9 0,17
2003 20.054          23,2 0,32
2004 20.809          23 0,35
2005 22.632          21,7 0,35
2006 27.420          21 0,21
2007 32.847          21,5 0,22

Fonte: SIH/Datasus
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