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Resumo: As ações de segurança pública devem atingir não somente o pós 
fato, com a repressão da ruptura da ordem, mas também reduzir o dano dessa 
ruptura ou ainda prevenindo, antecedendo a mesma. A manifestação da violência é 
multifatorial, podendo ocultar suas nuancias e dificultar seu estudo pela 
subjetividade com que ocorre, mas que objetivamente afeta o alvo de um ato 
violento (moral, social, patrimonial, sexual ou fisicamente). Com intuito de 
compreender se as politicas de segurança alcançam os multifatores da criminalidade 
foram analisados os indicativos apresentados pela SESP - Secretaria de Segurança 
do Estado do Paraná. Representando as Politicas Públicas em Segurança foi 
escolhido um programa do PPA 2016-1019, Paraná Seguro, analisando seus 
objetivos e ações previstas  
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Abstract: Public security actions must achieve not only after the fact , with the 

suppression of the order disruption , but also reduce the damage of this rupture or 

even preventing , preceding it. The manifestation of violence is multifactorial and can 

hide their nuances and hinder their study by the subjectivity that occurs , but 

objectively affect the target of a violent act (moral , social , property , sexual or 

physically ) . In order to understand whether the security policies reach the 

multifactor crime indicative analyzed presented by SESP - Secretary of Parana State 

Security . Representing the Public Policies on Security was chosen a PPA program 

2016-1019 , Paraná Seguro , analyzing your goals and actions planned 
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As ações de segurança pública devem atingir não somente o pós fato, com a 

repressão da ruptura da ordem, mas também reduzir o dano dessa ruptura ou ainda 

prevenindo, antecedendo a mesma. Para isso faz-se necessário um estudo de 

variáveis diversas. O que faz com que esse estudo seja complexo, são os vários 

fatores que irão interagir e concorrerem entre si na etiologia do ato ou 

acontecimento. A própria manifestação da violência é multifatorial, podendo ocultar 

suas nuancias e dificultar seu estudo pela subjetividade com que ocorre, mas que 

objetivamente afeta o alvo de um ato violento (moral, social, sexual ou fisicamente). 

Objeto do presente artigo a criminalidade precisa ser dissecada para expor 

seus mecanismos e assim entender as ações de segurança pública propostas nas 

politicas do Estado do Paraná e refletir criticamente se estas ações interagem com 

suas variáveis, utilizando como referência dados públicos oficiais. Norteado pela 

questão: as ações de segurança pública do Estado do Paraná preveem a prevenção 

ou redução da criminalidade? Se prevê, em quais ações se manifesta ? O que 

apontam os dados oficiais acerca da criminalidade no Estado do Paraná?  

Com objetivo de responder a questão norteadora que se desdobra nos 

objetivos deste artigo, utilizou-se como metodologia a pesquisa de revisão teórica da 

produção cientifica pertinente nos últimos 5 anos, aliado à uma pesquisa documental 

em dados oficiais e legislação. Espera-se assim, com uma reflexão sócio critica 

analisar os dados obtidos e concluir refletindo sócio-criticamente sobre a realidade 

constatada.  

 

 

2 CRIMINALIDADE 

O estudo da criminalidade é complexo, pois vários fatores interagem e 

concorrem em sua etiologia; “compreender as características epidemiológicas de 

qualquer tipo de violência é o primeiro passo para o desenvolvimento de estratégias 

de atuação” (CECILIO, 2012, p.294). Os dados gerais são claros e chama atenção:  

No Brasil, a violência representa a terceira causa geral de óbitos – a 
primeira entre adolescentes e adultos – e provoca graves prejuízos sociais, 
familiares, pessoais e econômicos. No ano de 2004, aproximadamente 90 
bilhões de reais, 5,0% do produto interno bruto (PIB) brasileiro, foram 
gastos diretamente na assistência às vítimas e, de forma indireta, na 
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reparação dos danos causados pela violência no país. A magnitude do 
problema evidencia a necessidade de um enfrentamento contundente e 
imediato e as estratégias para tal devem-se embasar em dados que 
identifiquem suas principais características(CECILIO, 2012, p.294) 

A violência pode se manifestar de diversas formas, o que pode dificultar sua 

percepção pela subjetividade com que ocorre ou ainda confundir sua categorização 

como aponta Cecilio (2012, p.294) 

Embora apresente várias manifestações (agressão física, abuso 
sexual, abuso psicológico, omissões e violência interpessoal nas relações 
institucionais, sociais e de trabalho, políticas, estruturais, culturais, criminais 
e de resistência), perceber a violência como um fenômeno controlável e 
transformável, a ser abordado por diversos atores sociais, é fundamental 
para o avanço das ações intersetoriais de intervenção sobre esse agravo. 

Assim faz-se necessário definir a qual conceito de violência, ou mais 

especificamente, criminalidade tratar-se-á neste artigo. Para tal, é preciso 

primeiramente refletir acerca do crime, que nas palavras de Guiddens (2004, 

p.205) vem do comportamento desviante, o desvio é definido como “o que não 

está em conformidade com determinado conjunto de normas aceito por um  

número significativo de pessoas de uma comunidade ou sociedade” o qual o 

mesmo autor conceitua que torna-se crime quando se consolida em “conduta 

inconformista que viola uma lei”. A inconformidade com a lei na definição de 

crime é o ponto referencial para criminalidade na tese de doutorado de Frade 

(2007, p.15)  

O crime é um desvio específico e que ocorre quando regras de 

Direito são violadas. E, como regras de Direito comportam sanções, esses 

indivíduos estarão, portanto, em condição de criminalidade.  

Esse tipo de conduta desviante, que viola regras estabelecidas por 

instituições sociais a quem a sociedade, como um todo, atribuiu 

competência e poder, ameaça a manutenção do próprio tecido social – 

segundo afirmam praticamente todos os estudiosos da ciência do Direito e 

da Sociologia – razão pela qual foram tipificadas, definidas, no conjunto de 

regras legais dessa mesma sociedade (grifos do autor). Comentado [A2]: Espaçamentosimples e sem recuo do 
parágrafo  
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A autora (FRADE, 2007, p18-34), após esta conceituação aqui utilizada, percorre 

os anais da antropologia e do direito em busca da evolução e relação do conceito do 

crime-criminalidade-criminoso. Explanando definições deterministas e biológicas 

como de Lombroso até finalmente chegar em Durkheim e considerar as relações de 

poder e injustiças sociais como causas da criminalidade concluindo com Weber na 

análise do sistema jurídico moderno. O resumo pode ser bem observado no quadro 

com os principais conceitos da abordagem da criminalidade utilizado por teóricos: 

 

 

 

 

(FRADE, 2007, p.73). 

Tal caminho percorrido, entra como um lembrete e não objetivo. Cabe aqui 

conceituar criminalidade para posteriormente levantar os dados oficiais e analisar as 

politicas propostas, assim as causa não serão minuciosamente analisadas mas em 

consonância com a autora definidas como multifatorial envolvendo questões de 

relações de poder na sociedade, desigualdades sociais, mecanismos de opressão.  

Neste ponto pode-se enfim consolidar o conceito utilizado no presente artigo, 

sendo crime o objeto/evento de ruptura com a ordem/ norma social consolidada nas 

Leis, onde o autor é o criminoso. Assim criminalidade é todo o contexto que envolve 

o autor do crime e as situações onde o fato ocorre.  

3 REPRESENTATIVIDADE DA CRIMINALIDADE EM DADOS OFICIAIS NO 

ESTADO DO PARANÁ 

Comentado [A3]: Alinhar a esquerda e escrever  \Fonte:  

Comentado [A4]: Retirar espaçamento entre parágrafos  
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Definido o conceito, criminalidade, para entender seu alcance buscou-se em 

dados oficiais sobre os danos causados e sua representatividade. Os dados são 

alicerçados com indicativos recebidos pelas Secretarias como, por exemplo: 

A fonte básica para a análise dos homicídios no país, em todos os 

Mapas da Violência até hoje elaborados, é o Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério 

da Saúde (MS). Pela legislação vigente no Brasil (Lei nº 6015, de 31/12/73, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.216, de 30/06/75), nenhum 

sepultamento pode ser feito sem a certidão de registro de óbito 

correspondente. Esse registro deve ser feito à vista de declaração de óbito 

atestado por médico ou, na falta de médico na localidade, por duas pessoas 

qualificadas que tenham presenciado ou constatado a morte. Essa 

declaração é coletada pelas Secretarias Municipais de Saúde, enviadas às 

Secretarias Estaduais de Saúde e centralizadas posteriormente pelo MS. A 

declaração de óbito, instrumento padronizado nacionalmente, fornece dados 

relativos à idade, sexo, estado civil, profissão e local de residência da 

vítima. Para a localização geográfica das vítimas utilizou-se local da 

ocorrência da morte. (WAISELFISZ, 2012, p. 6)  

Assim a criminalidade é analisada em dados oficiais, para esclarecer mais 

acerca das estatísticas o SINESP (BRASIL, 2015) afirma: 

As estatísticas criminais são utilizadas para retratar a situação da 

segurança publica e permitir o planejamento de ações policiais e de 

investimentos no setor. A compilação dos dados é realizada pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública - SENASP por intermédio do módulo de 

estatísticas do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 

Prisionais e sobre Drogas - SINESP. O sistema é alimentado pelos órgãos 

de Segurança Pública das Unidades de Federação desde 2004. O SINESP 

tem como objetivo padronizar e organizar o fluxo dos dados criminais junto 

as polícias, a partir dos procedimentos de registro das ocorrências criminais. 

Até 2012, as estatísticas criminais eram geradas somente com dados dos 

municípios com população superior a 100 mil habitantes, a partir de janeiro 

de 2013, já é possível o tratamento e análise de dados de todos os 

municípios brasileiros, permitindo, assim, retratar o Brasil de forma mais 

detalhada. Isto e outras muitas conquistas só foram possíveis através da 

assinatura de um termo de adesão ao SINESP realizada pela União com os 

Comentado [A5]: Espaçamento simples e sem recuo no 
parágrafo , rever todas as citações  
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Estados e o Distrito Federal, tornando efetivo o apoio dos participantes no 

que tange o cumprimento da lei 12.681 de 04 julho de 2012, que instituiu o 

SINESP. 

Em uma análise da violência no Sul do Brasil a United Nations Office on 

Drugs and Crime(UNODOC) estima que em 2006 a taxa de homicídio no Paraná foi 

próximo a 30 mortes para cada 100.000 habitantes, maior que nos estados do Rio 

Grande do Sul onde a taxa fica abaixo de 20 por habitante e Santa Catarina onde a 

taxa é menor ainda, 12 homicídios a cada 100.000 habitantes; indicando o Paraná 

como o estado com maiores taxas registradas na região Sul do País, desde 1995 até 

o ultimo ano analisado no relatório (2007) a faixa mais atingida é dos 20-24 anos. 

Mais especificamente no Paraná, os dados analisados foram coletados da 

Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciaria do Estado do 

Paraná, que publica relatórios estatísticos atualizados. O relatório estatístico criminal 

quantitativo de vítimas de crimes relativos a morte de janeiro a setembro de 2015 

(PARANÁ, 2015), aponta um expressivo numero de casos registrados de vítimas de 

homicídio doloso com um total de 1.749. Um agravo se comparado com os dados do 

SINESP (BRASIL 2015) do mesmo indicativo em 2.014, com 1.354 casos 

registrados oficialmente, o que indica um crescimento de 595 registros ou um 

crescimento aproximado de 34% de vitimas de crimes de homicídio doloso, a 

representatividade desses dados considerando o numero de habitantes indica 12,3 

mortes para cada 100 mil habitantes.  

No Paraná, o mês de 2.015 com maior numero de registros de homicídio 

doloso acumulado foi março com 242 casos, mesmo mês que deteve o maior 

acumulado de registros de roubo com resultado morte (latrocínio) o qual contabilizou 

89 registros de vitimas no ano. O indicativo de  lesão corporal com resultado em 

morte teve o mês de junho com o maior numero de registros acumulados de um total 

de 41 registros oficiais (PARANÁ, 2015).  

A tabela a seguir é um resumo do estrato que a SESP (PARANA 2015) 

apresenta em seu relatório estatístico criminal referente a 2015 com 21 outros 

indicativos referentes à criminalidade. Importante notar que a capital Paranaense, 



7 
 

manteve-se em primeiro lugar nos registros, seguida por São José dos Pinhais, 

assim no resumo abaixo optou-se por transcrever: o indicativo,  total do indicativo, 

um recorte dos registros do mesmo na Capital, diferença em porcentagem 

relacionado ao mesmo índice em 2.014: Uma analise dos índices apontam um 

cenário de crescimento da criminalidade, onde 12 indicativos tiverem um 

crescimento nos casos registrados e somente 7 indicativos com redução no 

comparativo, 2 itens foram analisados a parte sendo: a recuperação de veículos, 

mais veículos foram recuperados no entanto o furto e roubo de veículos também 

teve aumento o que indica que a análise da efetividade na recuperação de veículos 

deve ser refletida cuidadosamente. Outro dado subjetivo é a redução do numero de 

armas de fogo apreendidas, o que tem dupla interpretação tanto pode-se supor um 

numero menor de armas envolvidas em crimes ou a falha em recuperá-las.  

Indicativo Total 2015 
Registros em 

Curitiba 

Variação 

2014/2015 

porcentual 

Crimes contra a pessoa 

178.856 

*maioria cometido sábado e 

domingo de noite: 18h – 22h. 

28.483 -3,33% 

Crimes contra o patrimônio 230.616 66.793 +1,64% 

Crimes contra a dignidade 

sexual 

4.247 

*maioria cometida segunda e 

quarta. 

579 -2,37% 

Comentado [A6]: Inserir título na parte superior do quadro  
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Crimes contra a 

administração pública 
18.858 1.959 +6,48% 

Demais crimes consumados 98.916 15.433 -3,63 

Furtos consumados 109.444 32.440 -9,77% 

Roubos consumados 51.210 24.006 +7,81% 

Armas de fogo apreendidas 5.254 660 -3,85% 

Furtos de veículos 12.287 3.574 +0,51% 

Roubo de veículos 

6.610 

*Maioria ocorreu de segunda 

a sexta entre 18h e 00h 

3.052 +3,38% 

Recuperações de veículos 11.655 3.111 +3,41% 

Crimes de ameaça 84.096 12.607 -2,90% 

Crimes de Lesão Corporal 47.088 6,275 -5,43% 
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Ocorrências envolvendo 

tráfico de drogas 
6.894 909 +3,75% 

Ocorrências envolvendo 

uso/consumo de drogas 
9.015 2.037 +15,02% 

Furtos em ambientes 

públicos 
27.260 8.269 +0,46% 

Roubos em ambientes 

públicos 
30.893 14.484 +13,27% 

Furto em residência 38.087 5.067 +1,41% 

Roubo em residência 4.432 1.481 +2,85% 

Furto em comercio 17.509 3.942 -0,44% 

Roubo em comércio 10.807 4.617 +2,11% 

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS EM SEGURANÇA PARA REDUÇÃO DA 
CRIMINALIDADE UMA ANALISE DO PROGRAMA PARANÁ SEGURO 

Analisando as orientações para o PPA (Plano Plurianual) de 2012-2015 da 

Secretaria de Planejamento (PARANÁ, 2011), elaborado com cultura da meta que 
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estabeleceu o homicídio doloso como indicador máster tendo como objetivo a 

redução do indicativo, a função Segurança Pública (p.54) tem como sub função 3 

itens: policiamento, defesa civil, informação e inteligência; na tabela de metas (p.64) 

o verbete segurança aparece uma única vez em área integrada de segurança 

pública equipada. O verbete criminalidade aparece duas vezes em : núcleo de 

prevenção a criminalidade criado/mantido e núcleo de prevenção a criminalidade 

mantido.(p.71) Não fica claro a diferenciação das metas, o que pode indicar uma 

redundância.  

No PPA 2016-2019 (PARANÁ 2015, p.241), o programa Paraná Seguro, de 

responsabilidade da SESP se consolida como uma politica de enfrentamento a 

criminalidade utilizando a filosofia da Polícia Comunitária, apresenta os seguintes 

objetivos: 

- Buscar maior eficiência e qualidade na atuação das instituições policiais 

para realização de suas missões constitucionais de preservação da ordem e 

da salubridade pública, da apuração de infrações penais e da produção 

probatória científica, com a intensificação do controle por meio da aplicação 

da inteligência e tecnologia da informação. 

- Consolidar a recepção e inclusão da estrutura do Departamento 

Penitenciário do Estado, sem que ocorra quebra de qualidade das custódias 

de presos realizadas, como também buscar a ampliação das vagas 

existentes para fazer frente às demandas sociais prementes.·  

- Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, visando a manutenção 

das atividades típicas e serviços básicos no contexto da coordenação do 

tráfego urbano e mobilidade. Otimizar os mecanismos estruturais e 

gerenciais da Autarquia, qualificando e dinamizando, permanentemente, os 

serviços prestados aos clientes do Sistema de Trânsito em particular e à 

comunidade em geral. Prover mecanismos de redução dos índices de 

acidentes de trânsito no Estado, fomentando a participação da comunidade, 

capacitando-a e instrumentalizando-a para a humanização do trânsito 

paranaense 

Para efetivar esses objetivos traz como emendas (p.241-242) 
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▪ Apoiar a ampliação do número de unidades de delegacias 

especializadas no atendimento à mulher vítima de violência. 

• Apoiar ações do 5° Comando da PMPR - intensificar policiamento 

comunitário em Cascavel. 

▪ Apoiar Ações do FESD - realizar pesquisas, programas de prevenção, 

tratamento, reabilitação no SIMPARANÁ de Cascavel. 

▪ Apoiar ações do Instituto de Identificação, no Programa Paraná 

Seguro. 

▪ Apoiar a construção da Casa de Custódia no município de 

Guarapuava. 

▪ Apoiar a construção da nova sede do Batalhão Ambiental no 

município de Guarapuava. 

▪ Apoiar a construção da sede nova da Polícia Civil no município de 

Guarapuava. 

▪ Apoiar a construção de Subgrupamento de Bombeiros. 

▪ Apoiar a construção do destacamento da Polícia Militar - Distrito de 

Entre Rios - município de Guarapuava. 

▪ Apoiar a implantação de projetos estratégicos voltados à qualificação 

das ações e dos serviços prestados no combate e no atendimento à mulher 

vítima de violência. 

▪ Apoiar Concessão Pública de Pátios - gerenciar e otimizar pátios 

veiculares no DETRAN Cascavel. 

▪ Apoiar investimentos para UPS na Região Norte em Cascavel. 

▪ Apoiar programas de políticas públicas de prevenção de drogas no 

município de Guarapuava. 

▪ Apoiar projeto de construção de um ginásio de esportes junto ao 3o 

Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco - protocolo: 13.124.023-6. 

▪ Apoiar projeto de instalação do CIOSP - Centro Integrado de 

Operações de Segurança Pública com central de monitoramento e imagens, 

na Região Sudoeste em Pato Branco - Protocolo: 11.947.670-4. 

• Apoiar projeto para elevação do 5º Sub Grupamento de Bombeiros 

Independente para Batalhão, com sede no município de Guarapuava. 

Pode-se observar que grande parte das ações concentram-se em 

Guarapuava, duas ações atuam na questão da violência contra a mulher (que não 

aparece isolada nos indicativos da SESP).  

 

Comentado [A7]: O artigo tem muita citação longa , favor 
reduzir  

Comentado [A8]: Faltou desenvolver a metodologia  
 
3  METODOLOGIA 

Deve apresentar de forma detalhada os “passos” da 
pesquisa, fundamentando as opções metodológicas. Mesmo 
que a pesquisa seja apenas bibliográfica é necessário fazer a 
fundamentação teórica da opção. Quando se fez uma 
pesquisa prática de campo é necessário, ainda, descrever os 
instrumentos de coleta de dados (questionário, formulário, 
entrevista, observação, ...), pois cada um  têm características 
e formas  próprias e   devem estar  de acordo com o problema 
e os objetivos da pesquisa. 
Neste item é importante que contenham as seguintes 
informações: quanto a revisão bibliográfica, que tipo de 
material foi utilizado, livros, revistas etc; qual o conteúdo 
buscado como conceitos, hipótese, explicações, teorizações , 
exemplos, descrições, acontecimentos etc; para uma pesquisa 
com questionários, descrever que informações almeja e como 
irá interpretá-las ou classificá-las; para um estudo de caso 
apresentar os critérios que serão observados e qual é o foco 
da análise;    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações de segurança pública devem atingir não somente o pós fato, com a 

repressão da ruptura da ordem, mas também reduzir o dano dessa ruptura ou ainda 

prevenindo, antecedendo a mesma. A manifestação da violência é multifatorial, 

podendo ocultar suas nuancias e dificultar seu estudo pela subjetividade com que 

ocorre, mas que objetivamente afeta o alvo de um ato violento (moral, social, 

patrimonial, sexual ou fisicamente). Com intuito de compreender se as politicas de 

segurança alcançam os multifatores da criminalidade foram analisados os indicativos 

apresentados pela SESP - Secretaria de Segurança do Estado do Paraná. 

Representando as Politicas Públicas em Segurança foi escolhido um programa do 

PPA 2016-1019, Paraná Seguro, analisando seus objetivos e ações previstas.  

Os índices, comparados a 2014 no Estado do Paraná apontam uma evolução 

negativa, com 12 dos 21 indicativos tendo piorado, isto expresso no aumento de 

registros. Algumas variáveis devem ser consideradas, como campanhas junto a 

população para efetuar denuncias e registros das ocorrências evitando dados não 

conhecidos e assim não registrados oficialmente; eventos de grande porte ou outros 

fatores que facilitam a ruptura da ordem e facilitam a ocorrência dos crimes. Ainda 

assim, 50% dos indicativos aumentaram no quantitativo o que demanda metas e 

ações intensificadas para conter ou ainda prever e evitar os mesmos.  

O programa escolhido para representar as politicas publicas em segurança 

faz parte do PPA 2016-2019 do Estado do Paraná com total de 43 programas. O 

programa Paraná seguro segue a filosofia da Policia Comunitária que atua de forma 

preventiva, contemplando também em sua contextualização o enfrentamento a 

violência e a criminalidade e apoio as ações de prevenção social e situacional. No 

entanto, uma analise atenta das suas emendas deixa duvida quanto a efetivação 

desses objetivos. A grande maioria das ações concentram-se no município de 

Guarapuava, o qual não figura como um dos principais municípios do Paraná com 

maiores índices de crimes registrados, além disso, muitos indicadores como furtos e 

roubos a veículos, residências, comercio e consumo ou trafico de drogas parece 

estar a margem do referido Plano. Isso pode indicar um distanciamento das ações 
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efetivadas com a idealização do Programa ou ainda que os dados estejam sendo 

subutilizados.  

Um programa de politica pública, para efetivamente contemplar-se como uma 

Política de Segurança necessária, deveria relacionar mais claramente os índices 

com suas ações. Objetivar e positivar os índices como metas a serem atingidas 

através da redução quantitativa ou melhora qualitativa de ações que contemplem 

sua prevenção.   
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