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IAPRESENTAcAO 

AW 
A Associacao dos Magistrados Brasileiros (AMB), por intermédlo da Escola Nacional 

da Magistratura, desenvolveu estudos para a realizacao de uma pesquisa junta aos 

magistrados brasileiros. 0 foco desse estudo é a percepçao dos juizes sabre o problema da 

violência e da criminalidade no Brasil. 

Sabe-se que a sociedade brasileira tornou-se mais violenta corn o tempo, 

caracterIstica dos palses em desenvolvimento, e que essa realidade é urn problema que 

tern despertado cada vez mais a atencao da populaçao. Isso fica evidente, por exemplo, ao 

se analisar o espaco dada pelos meios de comunicaçao para a problema da criminalidade. 

E interessante destacar que, apesar da irnportância do tema e da grande quantidade 

de centros de estudo que se preocupam corn a análise dessa problemática, são poucos as 

indicadores precisos que representam e quantificam adequadamente a violência e a 

criminalidade brasileira. Frente a essa situaçao convencionou-se a utilizaçao do nUmero de 

homicIdios por 100 mil habitantes como urn indicador que permite tal análise (Conjuntura 

Criminal, 1998) e comparaçao corn indicadores de outros palses. 

A análise dos resultados de uma comparaçao como essa perrnite a constataçao de 

que o Brasil encontra-se, infelizmente, em uma situaçao de destaque: enquanto Os palses 

da Europa Ocidental apresentam taxas médias de 1,9 homicIdios por 100 mil habitantes, ou 

da America do Node corn taxas de 6,1, o Brasil tern Indice de 24,1 homicIdios para cada 

100 mil habitantes. 

Buscando dar a sua contribuiçao para reverter esse quadro, a Escola Nacional da 

Magistratura contratou o Centro de Estudos e Pesquisas em Administraçâo da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, orgao especializado em pesquisas de mercado e de opinião, 

para desenvolver urna investigaçao junto aos magistrados brasileiros. Objetivo: identificar, a 

partir da percepcao desse püblico, as principais causas para a atual situacao de 

criminalidade e violência do Brasil e possIveis medidas de soluçâo dessa situaçâo. Essa 

pesquisa ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2002 e resultou neste relatOrio. 
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OBJETIVOS DA PESQU ISA 

De acordo corn as inforrnacoes e solicitacoes repassadas pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB) foram estabelecidos os objetivos que orientaram a execucão 

da pesquisa junto aos juIzes. Esses objetivos são a seguir descritos: 

Objetivo geral 

• Verificar a percepçao dos magistrados brasileiros sobre a violéncia e a crirninalidade 

evidenciada nas diversas regiöes do pals. 

Objetivos especificos 

• Identificar as causas, prOximas e remotas, para a violéncia e a criminalidade, 

envolvendo questöes legais, juridicas e de adrninistracao pUblica; 

• Verificar quais medidas poderiam ser tornadas para a reducão da violéncia e da 

criminalidade; 

Identificar que püblicos seriarn intervenientes no processo, e corno isto aconteceria. 
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A apresentaçao do método de pesquisa pressupoe uma descricao detathada de 

todas as atividades e procedimentos adotados durante a realizaçao da mesma. 

Para a consecução dos objetivos estipulados, a pesquisa foi desmembrada em duas 

fases distintas: a primeira, chamada fase exploratOria, onde foram levantadas as 

informacoes necessárias a elaboracao do instrumento de coleta; e a segunda, chamada 

fase descritiva, que consistiu, basicamente, na aplicacao do instrumento de coleta junta ao 

püblico-alvo da pesquisa. 

FASE EXPLORATORIA 

A etapa exploratória da pesquisa, responsável par fornecer subsidios para as etapas 

seguintes, utilizou basicamente Os seguintes procedimentos: 

Pesquisa em fontes de dados secundários; 

Entrevista em profundidade corn alguns juIzes; 

Reuniöes corn representantes da Associaçao dos Magistrados Brasileiros. 

PESQU ISA EM FONTES SECUNDARIAS 

A pesquisa em fontes de dados secundários (coma artigos publicados, pesquisas 

acadêrnicas, informacoes disponIveis em bancos de dados, entre outras) tern coma 

propOsito identificar resultados de estudos previamente realizados. Essa técnica de 

pesquisa apresenta a vantagem do baixo custo de coleta, quando comparada a coleta de 
dados primários. E uma fonte de informacoes que pode fornecer importantes insights em 
qualquer estudo. Normalmente inicia-se uma pesquisa corn a busca de dados em fontes 

secundárias e, somente quando estas forem exaustivamente trabaihadas, deve-se passar 

para o estudo através da coleta de dados em fontes prirnárias, utilizando-se da "bagagem" 

que o primeiro estudo propiciar. 

Nesta pesquisa, a coleta de dados secundários envolveu a busca e análise de 
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diversos materiais, tais coma trabaihos cientIficos, relatOrios de pesquisa das 

instituicOes participantes e dernais publicaçoes sobre o terna da criminalidade e da 

violência. 

A análise das informacOes coletadas perrnitiu Os primeiros subsIdios a elaboraçao do 
instrumento de coleta da pesquisa. 

ENTREVSTAS EM PROFUNDIDADE 

A entrevista em profundidade é uma entrevista pessoal direta e não-estruturada na 

qual o entrevistado é investigado por urn entrevistador capacitado a descobrir motivacôes, 

crencas, atitudes e sentimentos impilcitos a respeito de urn determinado assunto. A 

investigaçao exaustiva é crucial para que se obtenha as informaçães necessárias a 
execução das fases seguintes da pesquisa. 

Urna das vantagens da entrevista em profundidade é a possibilidade de troca direta 

de informacoes corn o respondente, proporcionando, coma o norne ja diz, insights mais 

profundos em relacao ao tópico investigado. 

Para esta pesquisa, forarn realizadas 16 entrevistas em profundidade, corn 

diferentes püblicos, envolvendo advogados, promotores de justiça, juIzes, delegados de 

poilcia, mernbros do poder legislativo e Ilderes comunitários. 

Para a selecao das pessoas entrevistadas utilizou-se urna amostragem não 
probabilIstica, definida par julgamento, urna vez que, para este tipo de entrevista, era 

necessário que as elementos da amostra fossern escoihidos em funçao da possibilidade de 

contribuiçâo corn o trabaiho, ou seja, que tivessern discernirnento e experiência para falar 

sobre violência e criminalidade, suas causas e possIveis solucães. 

Encerrada a etapa de entrevistas, realizou-se urna análise de conteüdo de todas as 

inforrnacoes coletadas, o que, somadas àquelas referentes aos dados secundários, 

possibilitou a elaboracao do instrurnento de coleta. 

CONSTRUçAO DO INSTRUMENTO DE COL ETA 

A partir da combinacao dos dados secundários, da análise de conteüdo das 

entrevistas em profundidade e dos contatos corn os representantes da AMB, foi possivel a 

elaboraçao da primeira versão do instrurnento de coleta (questionário) da pesquisa. 



n. 

De posse dessa primeira versâo de questionário, urna série de reuniöes 

foi realizada para que se discutisse tanto o conteüdo quanto a forma de redaçao das 

questöes. Finalizada a etapa de validacao do questionário, realizou-se urn pré-teste junto a 

aproximadamente 10 juIzes para se identificar possIveis problemas de compreensao das 

questoes. As alteracoes decorrentes desse teste permitiram que se redigisse a versão final 

do questionário. 

FASE DES CR/TI VA 

Pesquisas descritivas caracterizarn-se por terem objetivos bern definidos e serern 

formalizadas em seus procedimentos, sendo ainda dirigidas para a resoluçao de problernas 

ou para a escoiha entre alternativas. Trata-se de urn tipo de pesquisa conclusiva que tern 

como principal propOsito a descricâo de alguma coisa, normalmente caracterIsticas ou 

comportamentos. 

Para esta pesquisa, a investigaçao de natureza descritiva justifica-se urna vez que se 

busca avaliar a percepçao de urn determinado grupo de pessoas (rnagistrados) a respeito 

de urn determinado tema. Para tanto, envolveu a aplicacao de urn instrumento de coleta a 

uma arnostra e posterior análise quantitativa dos dados. 

COLETA DE DADOS 

0 processo de coleta de dados ocorreu de duas forrnas: envio do questionário pelo 

correio e disponibilizaçao do questionário no site da Escala Nacional da Magistratura. 

A coleta de dados via correio exigiu os seguintes procedimentos: 

inserçao de uma reportagem no Boletim da AMB anunciando os objetivos da 

pesquisa e o mornento que a mesma seria iniciada; 

• confecçao da "arte" do questionário pela agência de publicidade da Escola 

Nacional da Magistratura; 

remessa do questionário, corn carta-resposta, a todos os magistrados constantes 

no cadastro na Escola Nacional da Magistratura. 

Concomitantemente, o site da Escola possula urn link para o questionário, dando 

oportunidade aos magistrados que quisessem responder a pesquisa pela internet. Destaca- 



se que o magistrado sO poderia preencher o questionário uma ünica vez, pois 

o banco de dados poderia identificar, e impedir, o recebimento de mais de urn questionário 

de urn mesmo endereco eletrônico. 

POPULAcAO E AMOSTRA 

A populaçao da pesquisa foi composta por todos Os magistrados cadastrados no 

banco de dados da Escola Nacional da Magistratura, situados em todo o territôrio nacional. 

A amostra final do estudo foi formada pela soma de todos os questionários 

preenchidos e devolvidos pelo correio, além daqueles respondidos pela internet. Como 

resultado do esforco de coleta de dados, foram recebidos pelos coordenadores da pesquisa 

1.017 questionarios, arnostra que permite uma margem de confiança superior a 99%. 

DIGrrAçAO E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

A etapa de digitacao e processarnento dos dados, iniciada tao logo os questionários 

começararn a retornar, foi de responsabilidade da equipe do CEPA. Todos os questionários 

foram digitados utilizando-se planilha eletrOnica, para posterior utilizacao e análise em 

soft wares estatIsticos especificos. 

ANALISE ESTATiSTICA E INTERPRETAçAO DOS DADOS 

A partir do banco de dados pronto, foi possIvel a realizaçao da análise estatIstica, 

utilizando-se técnicas corno distribuicao de frequência e cálculo de médias. 

A distribuiçao de freqUencia é uma lista dos diferentes valores que cada variável 

pode assumir, considerando-se a escala adotada, corn o nümero de vezes (ou citacoes) que 

cada valor ocorre. A media é uma medida de tendência central (que dá a idéia de urn valor 
"tIpico") que corresponde a media aritmética de urna variável, relacionando os valores de 

cada resposta (ou observaçao) e o nürnero total de respostas. 

Tendo sendo feitas as análises, fol possIvel a estruturaçao dos resultados da 

pesquisa, apresentados a seguir. 



ICARACTER 1 ZAcAO DA AMOSTRA 

A amostra da pesquisa foi composta por 1.017 entrevistados, de todas as regiöes do 

Brasil, e foram caracterizados a partir de urn conjunto de questoes como residéncia, regiâo, 

sexo, idade, tempo de magistratura, situacâo atual (ativo ou inativo), natureza do poder 

judiciário e grau de jurisdicao. Os resultados são apresentados a seguir. 

Residéncia 

Interior do Estad 
36,8% 

apital e Regiäo 
Metropolitana 

63,2% 
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Regiao 

Sul 
-- --V0 

Centro-Oeste 
10,1% 

Sudeste 
39,5% 

AMOSTRA: percentual acima 

POPULAQAO: Node - 10,7%; Nordeste - 24,2%; Centro-Oeste - 10,1 % - Sudeste - 

36,3%; Sul - 20,4% 
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Nordeste 
1 7,( 

Norte 
5,5% 



Sexo 

Fern 
'A O/ 

75,5% 
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POPULAQAO: Masculino - 74,4%; Feminino - 25,6% 



Idade 

Mais de 60 anos 	 Menos de 35 anos 
14,8% _________ 	 20,6% 

Entre 51 e 60 anos 
20,1% 

6i;; 	 i  

Entre 36 e 50 anos 
44,4% 

Tempo de magistratura 

Ate 5 anos 

Mais de 20 anos 214%  

anos 

Entrell e20 
anos 

27,2% 
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Situaçao Atual 

I nativo 
19.1% 

J.'tIvo 
80,9% 

POPULAAO - Ativos - 84,2% - Inativos - 15,8% 

Natureza do Poder Judiciário 

Militar 
1,5% 

14 

Federal 
4,2% 

Trabalhista 
24,r 

dual 
70,3% 



Grau de Jurisdicao 

Pnmeira 
I nstância 

82,3% 

Segunda 
Instância 

16,5% 

Tribunals 
Superiores 

1,2% 
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A etapa exploratOria da pesquisa, conforme ja comentado, permitiu a identificação de 

urn grande conjunto de causas, as quais foram agrupadas de acordo corn os seguintes 

temas: 

Causas sOcio-econômico-culturais; 

Causas relacionadas a Administração Püblica; 

Causas relacionadas a questöes de policia e de sistema prisional; 

Causas relacionadas a questoes legais e judiciais. 

Para o preenchimento do questionário, os magistrados foram perguntados quanto ao 

grau de influência de cada uma das causas apresentadas, conforme exemplo abaixo: 

NENHUMA PEQUENA 	MEDIA 	GRANDE 	
MUITO 

 
GRANDE 

Ma distribuiçâo de renda 	 1. 0 	2. LI 	3.0 	4. LI 	5. LI 

0 resultado final dessa avaliacâo, que pode ser analisado nas prôximas páginas, 

consiste numa especie de ranking das causas mais importantes para a atual situaçâo 

quanto a segurança nacional. Em todos os blocos de questoes investigados, as tabelas 

apresentam as causas por ordem decrescente de influéncia, segundo a coluna da direita 

(influência muito grande). 

16 
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Causas de natureza sócio-econômico-cultural 

Tabela I - Causas sócio-econômico-culturais 

Causas 1 2 3 4 5 

1. Ma distribuicâo de renda 0,4 4,4 16,5 29,4 49,3 

3. Altos Indices de desemprego 1,5 3,7 19,2 32,9 42,7 

2. Diferencas sociais (grande diferenca de poder aquisitivo) 1,1 6,0 21,7 31,7 39,4 

4. Marginalidade provocada pela miséria 0,4 7,0 19,2 34,2 39,2 

16. Crirninalidade organizada 1,6 7,2 19,4 33,1 38,7 

15. Sensacao I presunçäo de impunidade 0,7 4,0 20,1 37,2 37,9 

17. Banalização da violéncia 0,9 6,0 21,6 34,6 36,8 

11. Desestruturacão do ncicleo familiar 2,3 8,6 22,0 31,0 36,1 

10. Crise ético-moral da sociedade 2,1 12,0 20,6 29,5 35,8 

26. Falta de controle sobre as atividades ernpresariais que 
lucram corn a prática do crime 

27 
' 

124 
' 

189 342 31,9 

7. Conflito e inversäo de valores (deterioraç.âo de valores) 4,2 10,4 22,9 31,9 30,6 

20. Vulgarizaçâo do uso de tOxicos 2,4 9,1 25,4 36,0 27,2 

12. Excesso de permissividade da sociedade 6,0 17,5 29,5 24,8 22,2 

21. Midia sensacionalista 6,8 19,0 27,0 25,4 21,8 

9. Supervalorização do poder do dinheiro 3,7 20,2 28,2 27,4 20,5 

22. Liberaçäo excessiva dos programas televisivos 9,3 21,6 25,1 23,6 20,4 

14. Falta de disciplina nas escolas 5,8 18,8 30,1 25,6 19,7 

19. Descumpnmento reiterado pelo cidadão de regras de 
comportamento e de contrato corno incentivador da 
crirninalidade 

4,3 16,4 28,1 34,3 16,9 

8. Cultura capitalista (fortes aspiraçOes de consumo, 
materialismo e competicao) 

51 
' 

206 
, 

29,4 29,2 15,8 

5. Situaçâo econOmica atual do Brasil 2,3 16,7 33,7 32,1 15,3 

13. Urbanizacão acelerada, corn o crescimento desenfreado 
das cidades 

2 4 
' 

155 
, 

36,1 31,6 14,4 

18. Predisposiçâo do delinquente a violência 10,2 25,5 26,2 24,1 13,9 

6. Globalizacâo da economia 12,3 20,1 37,2 19,1 11,3 

Relacôes de poder entre as classes (controle das classes 
populares pela elite) 

159 
, 

26 1 
, 

30,7 
, 

17,8 9,5 

Descrédito das religiOes catOlicas 36,1 25,6 19,7 10,2 7,5 

Crenca em organizacOes religiosas não institucionalizadas 46,9 25,2 16,8 7,2 4,0 

Obs.: Os valores da tabela referem-se ao percentual de respondentes que assinalou cada uma das alternativas da escala 

A ordern considerou Os percentuais de resposta da UIrna coluna. 
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Causas relacionadas a Administraçäo PUblica 

Tabela 2- Causas relacionadas a Administraçäo PUblica 

Causas 1 2 3 4 5 

4. Corrupção na administraçâo püblica 1,3 4,6 17,9 29,5 46,7 

3. Falta de investimento na area de segurança püblica 0,9 2,5 15,3 35,4 45,9 

14. Insuficiência de investimentos em polIticas soclais 1,9 6,1 15,8 31,6 44,6 

10. Fácil acesso a armas de fogo 4,0 8,3 17,6 26,6 43,5 

1.Falta de poiltica nacional de segurança 1,5 4,5 13,4 37,6 43,1 

5. incompetência e descaso da administracão ptbIica 1,1 3,9 20,9 35,0 39,1 

7. Falta de acesso a educaçâo (analfabetismo) 3,0 9,1 25,1 25,3 37,6 

6.Falta de apareihamento dos órgãos ptbIicos 0,3 4,5 21,8 36,5 36,8 

2. Politica de desmonte do serviço püblico 3,9 8,9 24,1 31,5 31,7 

15. Desaparelhamento técnico do Juizado da Infância e da 
Juventude no trato do menor infrator 

39 
' , 

234 30,2 31,4 

12. Sistema educacional fracassado 2,4 12,3 28,3 28,6 28,3 

Falta de acesso a saüde 5,7 13,5 30,5 25,4 24,9 

Falta de polItica de controle da natalidade 12,1 16,7 26,6 21,4 23,2 

13. Falta de estrutura pUblica adequada para promover a 
defesa de réus pobres 

81 
, 

204 
, 

31,2 227 175 

ii.Tradicão de abuso de poder (repressão) por parte do 
Estado 

7,1 19,6 35,5 23,3 14,5 

Obs.: Os valores da tabela referem-se ao percentual de respondentes que assinalou cada uma das alternaüvas da escala 

A ordem considerou Os percentuais de resposta da UIma coluna. 
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Causas relacionadas a questôes de Poilcia 

e de Sistema Prisional 

Tabela 3- Causas relacionadas a questöes de Policia e de Sistema Prisional 

Causas 	 - 1 2 3 4 5 

2. Inadequação / ineficiência do sistema prisional 0,5 3,8 15,7 28,2 51,8 

1. Falta de estrutura do sistema prisional 2,1 4,7 13,2 28,9 51,1 

9. Ineficiência das FEBEMs 2,5 8,4 17,8 29,9 41,4 

5. Falta de treinamento I preparo dos policiais 0,8 3,4 17,7 36,9 41,3 

4. Falta de estrutura / equipamentos para o poHciamento 1,4 4,3 20,0 33,5 40,7 

6. Falta de urn policiamento rnais ostensivo 1,1 6,5 20,9 31,3 40,2 

3. Falta de urna postura mais repressiva por parte da policia 4,4 12,6 30,4 30,6 21,9 

Enfase na pnsão como forma de reprimir violência e 
crirninalidade 

11 0 
, 

24,1 
' 

295 21,3 14,1 

 Uso excessivo de forca por parte da polIcia 10,0 29,4 33,3 18,5 8,7 

Obs.: Os valores da tabela referem-se ao percentual de respondentes que assinalou cada uma das alternativas da escala 

A ordem considerou Os percentuais de resposta da üftima coluna. 
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Causas relacionadas a questôes Legais e Judiciais 

Tabela 4- Causas relacionadas a questöes Legais e Judiciais 

Causas 1 2 3 4 5 

10. Excesso de processos a serem julgados pelos juIzes 4,6 7,5 20,3 25,4 42,1 

3. Poder Legislativo despreparado para formulacäo de teis 2,8 9,5 19,0 29,2 39,5 

2. Leis mal formuladas 2,6 9,8 19,6 30,4 37,6 

13. Falta de efetivação da Lei de Execuçâo Penal 2,9 7,1 21,4 31,4 37,2 

11. Morosidade no julgamento de processos 2,3 8,3 21,3 32,5 35,6 

1. Lentidäo na aprovacão de propostas feitas ao Congresso 4,7 9,7 23,1 29,2 33,3 

14. Desproporção entre baixas penas aplicadas a autores de 
crimes grandes e a penas severas impostas a autores do tipo 
"tadrâo-de-galinha" 

3,9 11,5 26,4 25,9 32,3 

12. Lel de Execuçâo Penal inadequada 7,7 12,2 24,8 27,8 27,4 

4. Brandura das leis penais 8,6 17,2 26,8 20,7 26,7 

16. Falta de credibilidade nas instituiçOesjurIdicas 4,6 17,5 29,1 28,9 19,9 

6. Descumprimento ideolOgico das leis 8,5 17,6 29,1 25,8 19,0 

15. Maior possibilidade de apenaçào a criminosos de classe 
social diferente (mais baixa) da do juiz 

166 
' 

21 5 
, 

250 21,4 154 

Falta de democracia na escolha dos integrantes do Poder 
Judiciário 

41,6 
' 

18,1 
, 

17,5 9,2 137 

Estatuto da Crianca e do Adolescente nâo protege 25,0 23,9 27,1 13,7 10,3 

7. Brandura de juizes na aplicacäo das penas 17,1 28,6 29,3 16,0 9,0 

5. Rigorismo das leis penais 35,5 27,3 22,5 9,0 5,7 

Obs.: os valores da tabela referem-se ao percentual de respondentes que assinalou cada uma das alternativas da escala 

A ordem considerou Os percentuals de resposta da üIma coluna. 



SOLUçOES 

Assim como as causas, as solucöes identificadas na etapa anterior de nossa 

pesquisa tambérn foram agrupadas de acordo corn a seguinte divisão: 

Soluçöes sOcio-economico-culturais 

Soluçöes relacionadas a Administração Püblica; 

• Soluçães relacionadas a questôes de polIcia e de sistema prisional; 

Soluçöes relacionadas a questães legais e judicials. 

Para avaliacâo das possIveis medidas de solucao, Os magistrados foram indagados 

quanto ao seu grau de concordância corn relacao a cada alternativa de solucâo 

apresentada, conforme exemplo da escala abaixo: 

DISCORDO CONCORDO 
DISCORDO INDIFERENTE CONCORDO 

TOTALMENTE 	 TOTALMENTE 

Maiores oportunidades deemprego 	1.11 	2.0 	3.0 	4. L 	5. 11  

As páginas seguintes apresentam o resultado final dessa avaliacao, e compreendern 

uma lista, conforrne o grau de concordância dos magistrados, das principais sugestôes 

quanto a medidas de soluçao para a atual situacâo de violência e criminalidade em nosso 

pals. Em todos os blocos de questöes investigados, as tabelas apresentarn as solucöes por 

ordem decrescente de percentual de concordância, segundo a coluna da direita (CT). Além 

disso, os itens 1 e 2 da escala são reunidos sob o nome "discordarn". 
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Soluçöes de natureza sócio-econOmico-CUItUraI 

Tabela 5- Soluçöes sócio-econômico-cuItUraiS 

. Concordam 
- 

Solucoes Discordam 	Indiferente 
C CT 

8. Edificacâo dos valores éticos e morals 2,2 5,0 36,6 56,2 

1. Maiores oportunidades de emprego 1,6 4,5 40,9 53,1 

3. PolIticas para reduzirdesigualdade econOmica 1,6 7,5 41,6 49,4 

9. 	Articulação de 	esforços da 	sociedade 	para o crescimento e 1,9 59 446 47,7 
valorizaçao de cnancas e jovens carentes 

4. Estruturacâo da famuila (unidade familiar) 2,4 11,7 38,5 47,4 

7. Edificação da cidadania 1,6 10,3 43,1 45,1 

6: Meios de comunicação inteligentes que nâo supervalorizem a 23 12,6 41,0 44,1 
violencia 

11. Major inclusão de jovens em escolas ptblicas de tempo integral 4,5 13,2 40,1 42,2 

5. Sensibilizaçâo da sociedade para a identificaçäo e prevenção ao 2,6 10,3 51,7 354 
abuso e mau trato de cnanças e adolescentes , 

10. Valorizacão da identidadejuvenhl 2,9 17,5 47,0 32,6 

2. Estabilizacâo da economia (superacão da crise econômica) 31 2 16,4 48,7 31,7 

12. Açôes mais efetivas por parte da Igreja junto a comunidades 127 287
'  

374 212 
carentes , 

Obs.: C significa Concordo (item 4 da escala) e CT significa Concordo Totalmente (item 5 da escala). As variáveis estâo dispostas em 

ordem decrescente de concordância, de acordo corn a coluna da direita (CT). Os itens I e 2 da escala estão reunidos sob o nome 

"discordam". 
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Soluçôes relacionadas a Administração PUblica 

Tabela 6- Solucoes relacionadas a Administracao PUblica 

Concordam 
Solucoes Discordam Indiferente 

C CT 

11. Combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado 2,0 2,2 19,8 76,0 

25. 	interIigaco 	dos 	bancos de dados das 	instituiçães judicials, 
1,4 36 28,6 66,1 

policiais e penitencianas 

13. Sistema educacional eficiente e de qualidade 2,3 3,8 29,1 64,8 

9. Vontade poiltica do Estado 1,7 5,7 29,2 63,4 

12. Cnaçao de poilticas püblicas de prevencão a violência 1,9 3,3 34,9 59,9 

3. PIano de segurança püblica (contrataçâo e aperfeiçoamento de 
20 3,0 35,8 59,3 

pessoal, adicâo de materiais, equiparnentos e viaturas) ' 

10. Medidas de reduçäo de consumo de drogas e álcool 1,8 7,9 34,3 56,0 

22. Medidas de incentivo e facilitaçäo do acesso a educação 0,8 4,1 40,5 54,6 

26. Aparelhamento técnico do Juizado da lnfância e da Juventude no 
0,9 54 39,4 543 trato do menor infrator 

23. Projetos corn prefeituras e estados para investimento em menores 
13 44 40,1 542 (lazer, educacão, encarninhamento ao trabaiho) ' 

1. PolIticas püblicas de inclusão social 1,1 4,4 42,0 52,5 

6. Prevençâo ao abuso sexual e mau trato a criança e ao adolescente 2,1 5,5 40,0 52,4 

7. Politica de investirnento em policiamento e na repressão ao crime 1,4 4,6 42,7 51,3 

18. 	EstIrnulo 	ao 	ensino 	profissionalizante 	(por rneio 	de 	escolas 
2,3 7,7 40,4 49,6 tecnicas) 

21. Medidas de inserção social do cidadâo 1,3 7,0 45,8 45,8 

2: lntegracâo dos rnunicIpios para agirem de forma articulada contra a 
30 6,7 47,8 42,5 violencia 

19. Criação de cooperativas habitacionais para proporcionar rnoradia 2,4 12,7 42,8 42,1 

17. Criação de centros integrados de cidadania, assistência social e 
90 458 420 lazer para jovens 

8. PolItica de respeito aos Direitos Humanos 5,3 10,8 43,6 40,3 

16. Maior repasse de verbas aos Estados, por parte do Governo 
28 114 472 386 Federal, para financiar açôes de seguranca ' 

15. 	Participação 	mais 	intensa dos 	Estados 	no 	Subsistema de 
57 130 459 353 Inteligencia de Segurança Ptblica ' 

5. Criaçâo de uma rede de atendimento municipal e/ou regional de 
6,0 15,5 433 35,1 cornbate e prevencao a violencia 

4. Instituição do Fundo Nacional de Segurança Püblica 10,0 22,7 36,4 30,8 

20. Criaçâo de comissôes permanentes sobre segurança pUblica 3,6 19,7 46,2 30,5 
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14. Participação das forças armadas na segurança pUblica 	 39,0 	14,8 	22,0 	24,2 

24. Estatização da indUstria de armamentos de todos Os tipos 	 29,2 	24,9 	22,0 	24,0 

Obs.: C significa Concordo (item 4 da escala) e CT significa Concordo Totalmente (item 5 da escala). As variáveis estão dispostas em 
ordem decrescente de concordância, de acordo corn a coluna da direita (CT). Os itens 1 e 2 da escala estão reunidos sob o norne 
"discordam". 
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SoluçOes relacionadas a Policia e ao Sistema Prisional 

Tabela 7- Solucoes relacionadas a Poilcia e ao Sistema Prisional 

Concordam 
Solucoes Discordam Indiferente 

C CT 
21. Major controte nas prisôes (evitar a entrada de armas e telefones 

09 32 17,6 784 celulares) ' 

11. Aparelhamento da poilcia corn melhortecnologia 1,7 3,2 24,3 70,9 

14. Reforma do sistema penitenciário 2,3 4,2 26,7 66,8 

10. Qualificaçâo do treinarnento policial 2,1 2,5 29,4 66,0 

12. Qualificaçao, corn recursos humanos e materlais, das perIcias 1,2 4,0 28,8 66,0 

22. Construção de estabelecimentos penais em locais isolados 4,5 9,6 23,4 62,5 

28. Respeito aos limites de capacidade dos presIdios 1,2 4,5 34,2 60,1 

1. Sistema de policiamento mais ostensivo 2,2 5,1 35,6 57,1 

20. 	Restringir benefIcios (aumentando requisitos) para autores de 
7,0 32,0 56,4 crimes praticados corn violência ou grave ameaca a pessoa ' 

Criacâo de urn cadastro nacional de condenados criminalmente 4,1 7,6 32,0 56,3 

Combate preferencial das autondades policiais aos empresanos do 
31 82 324 563 "desmanches", crime (grandes traficantes, 	 etc.) , 

30. Reestruturaçâo das FEBEMs 2,1 6,3 35,4 56,2 

8. Atividade integrada entre as diversas poilcias (civil, militar e federal) 2,1 4,5 38,6 54,8 

13. Avaliaçao periOdica das operacöes policiais 0,6 4,4 40,2 54,8 

26. Recuperaçâo do preso (proporcionando dignidade por meio do 
19 36 400 546 trabalho e educacäo) durante o cumprimento da pena ' 

9. Aumento no quadro das policias 2,3 6,4 38,2 53,2 

27. Criação de oportunidades e trabalho de acompanhamento ao 
13 40 41,6 53,1 egresso dos presIdios (Ex. assistência social) , 

29. Fixaçâo de limite mInimo orcamentário e de investimento efetivo 
para a União e para os Estados corn o fim de reestruturar o sistema 31 0 6,5 40,2 50,3 
Drisional 

24. Criacâo de colônias agrIcolas e/ou industriais 6,9 6,7 39,8 46,6 

15. Contratação de pessoal para serviço burocrãtico, colocando todo o 
86 108 340 46,5 policiamento nas ruas , 

25. Criaç.ão de cooperativas de presos, dando suporte ao apenado 
48 107 42,2 42,4 quando este deixa o presidio 

17. Criacão de cadastro nacional corn nomes de policiais expulsos da 
55 181 352 412 corporacâo , 

5. Unificacao das policias civil e militar 16,7 16,0 27,6 39,8 

2. Sisterna de policiamento mais repressivo 	 22,6 	12,5 	35,3 	29,6 
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Major controle sobre o uso da forca da policia 8,1 13,8 48,7 29,4 

4. Criaçäo de novas estruturas policiais 15,9 20,3 36,6 27,2 

23. Prisöes administradas pela iniciativa privada 39,8 14,2 23,2 22,9 

3. Criacão de policias municipais 28,5 22,5 28,1 21,0 

Ampliacâo dos poderes da pollcia 45,1 18,3 20,7 15,9 

16. Major autonomia aos diretores de presidios e as autoridades que 
comandam Os sistemas prisionais dos estados 

382 
, 

212 
' 

259 146 

Obs.: C significa Concordo (item 4 da escala) e CT significa Concordo Totalmente (item 5 da escala). As variáveis estão dispostas em 
ordem decrescente do concordância, do acordo corn a coluna da direita (CT). Os itens 1 e 2 da escala estão reunidos sob o nome 
"discordam. 
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SolucOes de natureza legal e judicial 

Tabela 8- SoluçOes de natureza Legal e Judicial 

Soluçoes Discordam Indiferente 
Concordam 

 
C 	CT 

2. Efetivação e cumprimento das leis 1,6 1,8 27,2 69,4 

8. Fixaçâode penas diferenciadas e mais rigorosas para crimes graves 
(p.ex., sequestro) 

6,7 9,1 246 59,7 

31. Criaçâo de Iei que tome obrigatOrio ao preso apto trabalhar no 
sistema penitenciario 

2,6 4,6 338 59,1 

6. Mais rigor para os criminosos de colarinho branco 3,4 7,2 32,7 56,7 

7. Aumento de pena para Os casos de corrupçâo 3,7 9,6 30,5 56,2 

25. Major agilidade no desenvolvimento da ação penal 2,8 4,5 43,1 49,6 

10. Aprimoramento I atualização da Legislação Penal 3,3 7,4 41,4 47,9 

32. lnstalaçâo de equipamentos que permitam aos presos depor em 118 82 337 463 
processos sem precisar ir ate os fOruns ' 

1. 	Utilizacâo 	de 	penas 	alternativas 	para 	crimes 	praticados sem 6,6 84 40,1 449 
violência ou grave ameaça ' 

16. Mais agilidade na aprovaçâo de projetos (na Câmara e no Senado) 44 157 353 445 
sobre assuntos ligados a violência ' 

27. Maior controle do poder legislativo na edição de leis novas em 
confronto 	corn 	o 	sistema 	ja 	existente 	para 	evitar 	revogaçôes 4,5 10,2 41,7 43,6 
inadeguadas 
9. Federalizacäo de crimes como contrabando de armas, narcotráfico, 22,8 16,5 19,2 41,5 
crime organizado, etc , 

24. Inclusão do crime de "tráfico de entorpecentes" e do "roubo de 132 41,2 40,1 
cargas" na classificação de "crime organizado" ' 

17. Modificacão da legislaçâo processual penal 4,3 14,0 43,4 38,3 

22. Dedicaçâo exclusiva, e preparo, de juIzes para a instruçâo e 84 127 430 359 
julgarnento de açöes penais ' 

19. Instituiçâo dos juizados criminais de instrução, abolindo o inquérito 16 1 9 152 332 348 
policial ' 

33. Aumentar a pena para o crime de receptacão 9,8 18,8 37,5 34,0 

3. Penas mais rigorosas 	 21,6 	18,9 	26,4 	33,1 

23. Definição legal de "crime organizado" e varas exclusivas, ou 9,0 19,5 39,2 32,4 
preferenciais, para o exarne de tal matéria 
30. Revogação expressa do artigo 6 0  da Lei n° 9.034/95 para evitar que 13,3 18,1 36,9 31,7 
o réu preso seja colocado em liberdade em curto prazo 
29. Uniformizaçäo da legislacäo a respeito dos delitos de menor 4,1 13,7 50,9 31,3 
potencial ofensivo (Lei n° 9.099/95 e Lei n° 10.259/01) 

18. Reducâo da imputabilidade penal para 16 anos 34,7 7,9 26,5 30,9 
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Inquerito policial corn a presenca do Ministéno Püblico, autor do 
fato e defensor, reservando a fase judicial para ouvir o réu e as 
testemunhas da defesa 

22,7 15,5 31,5 30,4 

Dedicaçâo exclusiva, e preparo, de agentes do Ministério PUblico 
para a instrução e julgamento de acôes penais 

315 
, 

143 289 253 

11. Exclusividade do porte de armas de fogo para mititares e policiais 30,7 15,1 30,2 24,0 

28. Uniformizacâo do tratamento dado ao 	réu colaborador" (Lei "° 
9.807/99 e n° 10.409/02) 

5,2 
, 

20,3 52,4 22,2 

Aplicação de penas mais elevadas 31,0 18,3 29,2 21,5 

5. Aumento das penas de prisäo 32,5 22,8 26,1 18,6 

15. lnstituicão da pena de morte 65,7 5,9 11,3 17,1 

26. Permitir que o condenado criminalmente continue corn o direito de 
votar 

54 
' 

19,8 137 12,5 

Aplicação de penas mais leves 61,0 22,0 8,2 8,7 

4. Diminuicäo das penas de prisâo 50,7 19,5 21,5 8,2 

12. Liberação para a posse de armas de fogo a todas as pessoas 80,4 5,9 7,8 5,9 

Obs.: C significa Concordo (item 4 da escala) e CT significa Concordo Total mente (item 5 da escala). As vanáveis estão dispostas em 
ordem decrescente do concordància, de acordo com a coluna da direita (CT). Os itens 1 e 2 da escala estâo reunidos sob o nome 
"discordam". 



ICONSIDERA(;OES  FINAlS 

Os resultados apresentados neste relatório constituem, na visao da Associacão dos 

Magistrados Brasileiros, a partir dos dados coletados pelo CEPA, em importante 

contribuicâo no sentido de combater urn dos principals problemas que afligern a sociedade 

brasileira: a criminalidade e a violência. 

Numa tentativa de identificar as principais causas e as possiveis solucães para esse 

problema, foram "questionados" mais de 1000 magistrados espaihados por todo o pals, aos 

quais dirigimos Os agradecimentos pela inestimável colaboracao, em urn esforco de 

pesquisa bastante grande. 

As análises constantes neste relatório ainda são incipientes, sem a profundidade que 

pode ser extraida, e que dependem muito da necessidade de investigacão que será 

identificada ao longo das discussOes sobre os resultados. 0 cruzamento dos nümeros, e a 

identificação de causas e solucöes que guardam estreita relacao, permitem conclusöes 

interessantes a respeito do pensarnento da Magistratura Nacional, na medida em que a 

amostragem (nUmero de questionários respondidos) tern perfeita correlação corn o universo 

da pesquisa, como pode ser visto no item caracterização da amostra. 

Esperam, a Associacão e a Escola, junto corn o CEPA, que tenham desenvolvido 

atividade ütil, e que os dados coletados sirvam de elemento subsidiário na busca de 

solucoes para urn dos problemas que rnaior preocupacao tern gerado aos brasileiros, seja 

no âmbito do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Afinal de contas, nem sempre 

providências isoladas são suficientes, sendo indispensável o desenvolvirnento de atividade 

conjunta para que seja alcançado o bern comurn. 
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ALGUMAS 	PR0P0SIcOES 	A 	PARTIR 	DE 

RESULTADOS DA PESQU ISA 

Tabela 6 

- 

Solucoes 	 Discordam Indiferente Concordam  
C CT 

11. Combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado 	 2,0 	2,2 	19,8 	76,0 

Considerando a alta incidência de resposta a esta proposicao, seria de born alvitre a meihor 
disciplina a respeito do tema o tráfico de drogas, diante da duplicidade de regramentos a 
respeito. Afinal de contas, vigora em parte a Lel n° 6.368116, mas também regula o assunto 
a Lei n° 10.409102. 0 veto parcial a Lei n° 10.409102 gera düvidas a respeito da aplicacao 
do direito, especialmente no que diz respeito ao procedimento, este considerado corno o 
desenvolvirnento da açâo penal. Ocorre que o procedimento penal, estabelecido a partir do 
artigo 27, refere-se a fase policial, mas também aos crimes definidos nesta Lei. Ora, como a 
Lei não definiu crimes (em razão do veto) existem entendimentos de que ela não seria, no 
ponto, aplicavel. Na realidade, entretanto, a disciplina a respeito do desenvolvimento da 
acao penal encontra-se a partir do artigo 37, onde não existe a restricao antes referida. De 
qualquer sorte, a dUvida a respeito enseja protelaçôes e recursos, e eventualmente 
declaraçoes de nulidade, o que prejudica a buscada celeridade processual e pode implicar a 
liberdade do acusado, por excesso de prazo. 

Também, considerando que a Lei nova trazia a pretensão de dar tratamento diferenciado ao 
dependente e/ou usuário, na rnedida em que vários dispositivos forarn vetados, ficararn 
muitos pontos obscuros a respeito do trato a ser dado aos dependentes ou usuários por 
ocasiâo da prática de outros crimes. 

Assirn, em rápidas palavras, seria o caso de analisar da conveniOncia de unificar 0 trato do 
tema em um sO texto legal. 

Cadastro Nacional de Condenados 
Tabela 6 

25. Interligação dos bancos de dados das instituiçOes judiciais, 	1,4 	3,6 	28,6 	66,1 
ooliciais e oenitenciárias 

Tabela 7 

F . Criacão de urn cadastro nacional de condenados criminalmente 	4,1 	7,6 	32,0 	56,3 
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Cada Orgão do Poder Judiciário dispöe de urn cadastro proprio de 
condenados. Assim, é possIvel que alguérn tenha sido condenado em urn Estado da 
Federacão, mas este registro não encontra-se disponIvel para Orgao Judiciário de outro 
Estado. 0 mesmo ocorre dentro de urn mesmo Estado, considerando, por exemplo, a 
Justiça Federal e Estadual. Eventualmente ate mesmo dentro de urn mesmo Orgao 
Judiciário os registros não tern sintonia. 

Parece que seria interessante, então, o desenvolvirnento de urn cadastro Unico, ou no 
mInimo urn cadastro nacional, onde seriam registradas as condenacaes, os processos em 
andamento, os decretos de prisao preventiva. 

Tabela 8 

Soluçoes 	 Discordam Indiferente Concordam 
C 	CT 

33. Aumentar a pena para o crime de receptacão 	 9,8 	18,8 	37,5 	34,0 

Existe uma distorcão entre o 'caput' do artigo 180 (receptaçao dolosa) e o seu § 10 pois 
enquanto para 0 Ca put (onde presente o dolo direito) a pena varia de urn a quatro anos, a 
receptacao qualificada, corn pena de três a oito anos, contenta-se corn o dolo eventual. Isto 
tern feito corn que existarn decisöes aplicando a pena do caput as condutas do § V. Por 
outro lado, a pena para o delito de receptacao apresenta-se corn a mesma grandeza da 
pena pelo crime de furto sirnples. Assim, se o crime originário for furto qualificado, roubo ou 
latrocInio, a pena do receptador será de menor dirnensâo. Talvez fosse o caso, entâo, de 
dar major abrangencia a conduta genericamente chamada de receptação, nela abrangendo, 
em urn ünico tipo, as condutas corn dolo direto e eventual, redimensionando a pena, de 
modo a permitir que ao receptador de carga roubada, por exemplo, fosse possIvel aplicar 
pena semelhante àquela aplicada ao roubador. E sabida a possibilidade de que 0 

receptador na realidade seja associado ao roubador, mas a Iigaçao entre eles não é de fácil 
demonstracâo. Os delitos de receptaçao, como é sabido, favorece, ou beneficia, não 
apenas o criminoso isolado, mas cresce em importância quando vinculado ao roubo de 
cargas, de interesse do crime organizado, que precisa de organizaçao para a colocaçâo do 
produto do crime. Este aspecto. A toda evidência, guarda natural relacao corn o item 
apontado na Tabela 1, causas sócio-econOmico-culturais. 
26. Falta de controle sobre as atividades empresarlais que 	27 	124 	189 	342 	31,9 
lucram com a prática do crime 	 ' 	' 

Combate ao crime organizado 

30. Revogação expressa do artigo 6 0  da Lei n° 9.034/95 para evitarque 	13,3 	18,1 	36,9 	31,7 
o réu preso seja colocado em liberdade em curto prazo 

A Lei no  9.034/95, que trata das organizacoes criminosas estabelece prazo para que a 
instruçâo criminal esteja encerrada, sendo de oitenta e urn dias quando o réu estiver preso. 
A jurisprudência já se encontra pacificada no sentido de que, diante da cornplexidade da 
causa, entre outros motivos, os prazos previstos no COdigo de Processo Penal sejam 
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alargados. Mas, diante da expressa previsao legal, no caso de organizacao 
criminosa, o dispositivo em referência tem sido utilizado como argumento para a liberdade 
de acusados tao logo esgotado o prazo legal. Apresenta-se, entâo, urn paradoxo, pois 
quando tratar-se de crime não organizado, é possIvel a prisâo por mais tempo, mas em se 
tratando de organizacâo criminosa, que normalmente vai exigir major prazo para a 
investigaçâo e acão penal desenvolvida corn rnais vagar, o prazo para o encerramento é 
definido na Lei. 

Porte ilegal de armas 

29. Uniformizacâo da Iegislacão a respeito dos delitos de menor 4,1 	13,7 	50,9 	31,3 
potencial ofensivo (Lei no 9.099/95 e Lei no 10.259/01) 

Grande controvérsia surgiu a partir da vigência da Lel no 10.259/01, que instituiu Os 

Juizados Especiais Criminals Federais, na medida em que o conceito de delito de menor 
potencial ofensivo passou a ser de dois anos. Como a Lei no 9.099/95 estabelecia o limite 
em urn ano, e ainda excepcionava os crimes sujeitos a procedimento especial, instaurou-se 
a divergéncia. Aos poucos passou a prevalecer o entendirnento de que o limite da Lei mais 
moderna mod ificou o conceito, e passaram a ser considerados de rnenor potencial ofensivo 
todos os crimes corn pena privativa de liberdade ate dois anos. 

Urn crime corn grande incidència, e que passou a ser de competência dos Juizados 
Especiais Criminals, foi o de porte ilegal de arma, do artigo 10 'caput' e § 1 0, da Lei no  
9.437/97. Considerando que dito delito ha pouco havia deixado de ser considerado mera 
contravençâo penal, passando a ser crime, voltou a ter a mesma conseqüéncia da prática 
de contravencâo penal. Fol expressivamente considerado (Tabela 2) como uma das causas 
para o aumento da criminalidade. Para que tenha efetividade a repressâo, talvez fosse o 
caso de aumentar a pena maxima, para trés anos, o que faria corn que deixasse, outra vez, 
de ser competéncia dos Juizados Especiais Crirninais. 

10. Fácil acesso a armas de fogo 	 4,0 	8,3 	17,6 	26,6 	43,5 



COMPARATIVO AMOSTRA X POPULAçAO 

Indicador Amostra (%) Populacâo (%) 

Sexo 
Masculino 75,5 74,4 
Feminino 24,5 25,6 

Situação 
Ativo 80,9 84,2 

Inativo 19,1 15,8 
Natureza 

Estadual 70,3 75,4 
Federal 4,2 3,2 

Trabalhista 24,0 20,2 
Militar 1,5 1,2 

Regiao 
Norte 5,5 10,7 

Nordeste 17,6 24,2 
Sudeste 39,5 36,3 

Centro Oeste 10,1 8,4 
Sul 27,2 20,4 

Perfil dos Respondentes 

Concordância corn a "aplicacao 
Residência Perfil geral de penas mais elevadas" como 

sol ucao 

Interior 	 36,8% 	 31,7% 
Capital I RM 	63,2% 	 68,3% 

Concordância corn a "aplicacão 
Regiao 	Perfil geral de penas mais elevadas" como 

solucao 

Sul 27,2% 22,9% 
Sudeste 39,5% 40,4% 
Centro-oeste 10,1% 11,4% 
Nordeste 17,6% 16,9% 
Norte 5,5% 8,4% 
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Concordância corn a "aplicacao 
Sexo 	Perful geral de penas mais elevadas" como 

solucäo 

Masculino 	 75,5% 	 71,7% 
Feminino 	 24,5% 	 28,3% 

Concordância corn a "aplicacao 
Idade Perfil geral de penas rnais elevadas" como 

solucao 

Menos de 35 20,1% 28,50/6 

Entre 35 e 50 44,4% 38,8% 
Entre 51 e 60 20,6% 18,8% 
Mais de 60 14,8% 13,9% 

Concordãncia corn a "aplicacâo 
Tempo 

Perfil geral de penas rnais elevadas" corno 
Magistratura solucao 

Ate 5 anos 21,4% 26,3% 
Entre 5 e 10 15,4% 10,6% 
Entre 11 e 20 27,2% 28,1% 
Mais de 20 36,0% 35,0% 

Concordância corn a "aplicacão 
Situac ao Perfil geral de penas mais elevadas" como 
atual sol ucao 

Ativo 80,9% 86,4% 
Inativo 19,1% 13,6% 

Concordância corn a "aplicaçäo 
Natureza Perfil geral de penas rnais elevadas" como 

solucao 

Estadual 70,3% 67,9% 
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Federal 4,2% 10,1% 
Trabalhista 24,0% 20,8% 
Militar 1,5% 1,3% 

Concordância corn a "aplicacao de 
Junsdicäo Perfil geral 	penas rnais elevadas" como 

solucao 
Primeira 	 82,3% 	 84,9% 
Segunda 	 16,5% 	 14,5% 
Superior 	 1,2% 	 0,6% 
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Perfil dos Respondentes 

Residência Perfil geral 
Concorda corn a "instituicão de 
pena de morte" como solucao 

Interior 36,8% 30,4% 
Capital I RM 63,2% 69,6% 

Concorda corn a "instituicäo de 
Regi ao Perth geral  pena de morte" corno solucão 

Sul 27,2% 23,0% 
Sudeste 39,5% 46,0% 
Centro-oeste 10,1% 10,2% 
Nordeste 17,6% 16,4% 
Norte 5,5% 4,4% 

Sexo Perfil geral 
Concorda corn a "instituicâo de 
pena de rnorte" corno solucâo 

Masculino 75,5% 78,9% 
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Feminino 	 24,5% 	 21,0% 

Idade 	
Perfil geral Concorda corn a "instituição de 

pena de morte" corno solução 

Menos de 35 20,1% 19,3% 

Entre 35 e 50 44,4% 40,9% 

Entre 51 e 60 20,6% 22,3% 

Mais de 60 14,8% 17,5% 

Tempo 	Perfil geral Concorda corn a "instituiçäo de 
Magistratura 	 pena de morte" corno solucao 

Até5anos 	 21,4% 17,6% 

Entre 5 e 10 	15,4% 22,8% 

Entre 11 e 20 	27,2% 40,1% 

Mais de 20 	 36,0% 19,5% 

Situaçao Concorda corn a "instituicäo de 
atual 

Perlil geral pena de morte" corno soluçäo 

Ativo 80,9% 78,3% 
Inativo 19,1% 21,7% 

Concorda corn a "instituiçäo de 
Natureza Perfil geral pena de morte" corno soluçäo 

Estadual 70,3% 69,7% 
Federal 4,2% 5,5% 
Trabalhista 24,0% 22,5% 
Militar 1,5% 2,2% 

Concorda corn a "instituicão de 
Jurisdição Perth geral pena de morte" corno solucäo 



Primeira 82,3% 78,0% 
Segunda 16,5% 19,8% 
Superior 1,2% 2,2% 

Perfil dos ResDondentes 
Discordância corn "inquérito policial 

corn a presenca do Ministério 

Residência 	Perlil geral 	
Püblico, autor do fato e defensor, 

reservando a fase judicial para ouvir 
o réu e as testemunhas da defesa" 

corno solucão 

Interior 	 36,8% 	 40,3% 
Capital / RM 	63,2% 	 59,7% 

Discordância corn "inquerito policial 
corn a presenca do Ministéno 

Regiao Perfil geral 
PUblico, autor do fato e defensor, 

reservando a fase judicial para ouvir 
o réu e as testemunhas da defesa" 

como solução 

Sul 27,2% 25,7% 
Sudeste 39,5% 40,5% 
Centro-oeste 10,1% 10,8% 
Nordeste 17,6% 18,0% 
Norte 5,5% 5,0% 

Discordância corn "inquérito policial 
corn a presenca do Ministéno 

Sexo 	Perfil geral 	
PUblico, autor do fato e defensor, 

reservando a fase judicial para ouvir 
o réu e as testernunhas da defesa" 

como solucão 
Masculino 	 75,5% 	 78,9% 
Feminino 	 24,5% 	 21,0% 
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Discordãncia corn "inquérito policial 
corn a presenca do Ministério 

PUblico, autor do fato e defensor, 
Idade 	Perfil geral reservando a fase judicial para ouvir 

o réu e as testemunhas da defesa" 
como solução 

Menos de 35 	20,1% 	 23,0% 
Entre 35 e 50 	44,4% 	 43,3% 
Entre 51 e 60 	20,6% 	 19,8% 
Mais de 60 	 14,8% 	 13,8% 

Discordância corn "inquérito policial 
corn a presenca do Ministéno 

Tempo 
Perful geral 

PUblico, autor do fato e defensor, 
Magistratura reservando a fase judicial para ouvir 

o réu e as testernunhas da defesa" 
como soluçäo 

Ate 5 anos 21,4% 21,7% 
Entre 5 e 10 15,4% 27,4% 
Entre 11 e 20 27,2% 38,2% 
Mais de 20 36,0% 12,7% 

Discordância corn "inquérito policial 
corn a presenca do Ministério 

Situacao 	 PUblico, autor do fato e defensor, 
atual 	 Perfil geral reservando a fase judicial para ouvir 

o réu e as testemunhas da defesa" 
como soluçao 

Ativo 	 80,9% 	 83,2% 
Inativo 	 19,1% 	 16,8% 

Discordância corn "inquérito policial 
corn a presenca do Ministério 

Natureza Perhi geral 
Püblico, autor do fato e defensor, 

reservando a fase judicial para ouvir 
o réu e as testemunhas da defesa" 

como solucäo 

Estadual 70,3% 77,2% 
Federal 4,2% 5,0% 
Trabalhista 24,0% 15,5% 
Militar 1,5% 2,3% 

Discordância corn "inquérito policial 
corn a presenca do Ministério PUblico, 

Jurisdicao 	Perfil geral autor do fato e defensor, reservando a 
fase judicial para ouvir o réu e as 

testemunhas da defesa" como 



soluçäo 

Primeira 	 82,3% 	 83,6% 
Segunda 	 16,5% 	 15,6% 
Superior 	 1,2% 	 0,8% 


