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RESUMO 

 

Este estudo trata do funcionamento do Sistema de Justiça Criminal (SJC) na sociedade 

brasileira. O objetivo principal foi diagnosticar a produtividade e o tempo no fluxo de 

processamento do sistema de justiça, possibilitando compreender a efetiva capacidade da 

justiça criminal em detectar, processar e punir os autores dos crimes. Com esse propósito foi 

realizada a reconstituição do fluxo de processamento dos casos de estupro de vulneráveis 

registrados no município de Belo Horizonte, no ano de 2015, até o ano de 2020, analisando a 

sua evolução em cada fase do sistema, dialogando com as principais abordagens teóricas sobre 

a frouxa articulação e ajustes informais das organizações, transcurso do tempo, morosidade e 

eficiência do SJC. A partir de uma metodologia quantitativa foi possível mensurar as taxas de 

esclarecimento, processamento e condenações do sistema de justiça criminal, além do tempo 

de processamento em cada fase, analisando as diferenças para os casos iniciados com suspeitos 

presos em flagrante e os que se iniciaram com os suspeitos soltos. Por meio das análises foi 

possível identificar a fragilidade do sistema de justiça criminal para investigar e processar os 

delitos que chegam ao seu conhecimento, verificando-se que para os delitos de estupro de 

vulneráveis há certas peculiaridades e o seu fluxo de processamento não opera sob a lógica de 

justiça linha de montagem, na medida em que, a prisão em flagrante dos autores não parece 

interferir na produtividade e no tempo do sistema.  

 

Palavras-chave: Sistema de Justiça Criminal. Segurança Pública. Estupro de Vulneráveis. 

Sociologia. Organizações. Eficiência. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study deals with the functioning of the Criminal Justice System (SJC) in Brazilian society. 

The main objective was to diagnose the productivity and time in the processing flow of the 

justice system, making it possible to understand the effective capacity of the criminal justice 

system to detect, prosecute and punish the perpetrators of the crimes. With this purpose, the 

processing flow of cases of rape of vulnerable cases registered in the city of Belo Horizonte, in 

2015, until 2020, was reconstituted, analyzing its evolution in each phase of the system, 

dialoguing with the main approaches theoretical opinions about the loose articulation and 

informal adjustments of organizations, the passage of time, slowness and efficiency of the SJC. 

From a quantitative methodology it was possible to measure the rates of clarification, 

processing and convictions of the criminal justice system, in addition to the processing time in 

each phase, analyzing the differences for cases started with suspects caught in the act and those 

started with suspects released. Through the analyzes it was possible to identify the weakness of 

the criminal justice system to investigate and prosecute the crimes that come to its knowledge, 

verifying that for the crimes of rape of vulnerable people there are certain peculiarities and their 

processing flow does not operate under the logic of justice assembly line, in that, the arrest in 

the act of the authors does not seem to interfere in the productivity and the time of the system. 

 

Keywords: Criminal Justice System. Public security. Rape of Vulnerables. Sociology. 

Organizations. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da violência e criminalidade de forma geral e, em especial, dos crimes 

sexuais no Brasil, tem sido demonstrado estatisticamente ao longo dos anos, despertando 

atenção das instituições de justiça criminal responsáveis pela sua contenção. A percepção da 

população, captada pelas últimas pesquisas, destaca a ineficiência dessas instituições, tanto na 

prevenção, quanto na punição da criminalidade, provocando discussões sobre a questão da 

impunidade (VARGAS; RIBEIRO, 2008). 

Os dados apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2019), em 

seu 13º Anuário, indicam uma tendência de 4,1% de crescimentos na violência sexual em todo 

país, tendo sido registradas, no ano de 2018, um total de 66.041 ocorrências, refletindo um 

cenário de 180 estupros por dia. Com relação a idade das vítimas, os dados analisados 

demonstram que 63,8% dos estupros registrados são contra vulneráveis, destacando que no 

Brasil 4 meninas, de até 13 anos, são estupradas por hora. 

De acordo com a percepção da sociedade, o estupro é considerado um dos atos mais 

brutais de violência, humilhação e controle sobre o corpo de outro indivíduo (FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). Quando o fato tem como vítima pessoa 

menor de 14 anos, que é considerada juridicamente incapaz de consentir relações sexuais ou 

pessoa incapaz de oferecer resistência, independentemente de sua idade, tem-se a classificação 

legal como estupro de vulneráveis.   

No estado de Minas Gerais, segundo a base de dados do sistema de Registro de Eventos 

de Defesa Social (REDS), que permite o registro e consulta de boletins de ocorrências pelos 

órgãos integrantes do Sistema de Defesa Social do Estado, no ano de 2018, foram registradas 

mais de 3000 ocorrências de estupro de vulneráveis, 411 delas só na capital. Também se 

verifica, em Belo Horizonte, uma tendência crescente no registro de casos de estupro de 

vulneráveis, a título de exemplo, no ano de 2015 foram 308 ocorrências, em 2016 foram 343, 

em 2017 foram 389 e, em 2018, 411 ocorrências no total.  

Outro dado relevante registrado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2019), 

demonstra que 75,9% das crianças estupradas possui algum tipo de vínculo com o abusador, 

que em geral são membros da família ou pessoas de confiança. Esses dados revelam padrões 

preocupantes sobre a violência intrafamiliar e indicam um grande desafio no enfrentamento a 

este tipo de crime. 

Apesar do alto número de registros, deve-se destacar que a maioria dos estudos sobre 

violência e vitimização evidenciam que os crimes sexuais estão entre aqueles com as menores 
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taxas de notificação à polícia, o que indica que os números analisados são apenas a face mais 

visível do problema (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). A última 

pesquisa sobre vitimização da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP, 2013) 

estimou que apenas 7,5 % dos casos de violência sexual são notificados a polícia.  

Segundo Souza e Adesse (2005), a grande maioria dos casos de estupros intrafamiliares 

não são denunciados, seja por constrangimento ou por alguma implicação nas relações 

familiares. As autoras destacam ainda que no Brasil os baixos índices de notificações dos casos 

de violência em geral e os de violência sexual decorrem também, em parte, do descrédito da 

população nas instâncias que integram o sistema de justiça criminal. 

O Sistema de Justiça Criminal Brasileiro é entendido como a articulação entre as 

organizações responsáveis por registrar, investigar e processar um crime, além de punir o 

eventual autor. Trata-se de um arranjo de instituições que engloba os subsistemas policial, 

judicial e de execução penal, cujas funções vão desde o policiamento, passando pela fase de 

apuração de responsabilidades, até a execução da pena (SAPORI; LIMA, 2017). 

De acordo com Vargas e Ribeiro (2008), a entrada de um fato social dentro do sistema 

de justiça criminal ocorre a partir do registro do crime por uma das agências policiais (Polícia 

Militar ou Polícia Civil). Em seguida tem-se a instauração do Inquérito Policial, por parte da 

Policia Civil, dando ensejo a fase de investigação do delito, a fim de que sejam coletadas as 

provas de autoria (quem praticou o crime) e provas de materialidade (elementos que confirmam 

a existência do crime). 

A fase de investigação policial, com a identificação de autoria e materialidade do crime 

é, segundo Vargas e Ribeiro (2008), sem sombra de dúvidas, uma das atividades mais difíceis 

de ser realizadas e é a fase crucial do sistema. De tal forma que, se concluída com propriedade, 

as chances de o caso alcançar a fase de julgamento tornam-se substancialmente maiores 

(MISSE; VARGAS, 2007; SAPORI, 2007). 

Após a fase de investigação policial, inicia-se a fase processual por meio de denúncia 

apresentada pelo Ministério Público, que segue com a instrução do processo contendo 

interrogatório do réu, oitiva de testemunhas e defesa apresentada pela Defensoria Pública ou 

advogado particular. Esta fase judicial culmina em uma sentença, que pode absolver ou 

condenar o acusado. Na hipótese de condenação, o caso vai ao Sistema Penitenciário, que 

administra os estabelecimentos prisionais responsáveis por prover condições mínimas para que 

o sentenciado cumpra sua pena (VARGAS; RIBEIRO, 2008).  

Para garantir o funcionamento do fluxo do sistema de justiça criminal, as organizações 

assumem funções ocupacionais distintas e se organizam em estruturas próprias, com 
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especificação de um sistema de mando e subordinação, devendo exercer suas atividades de 

maneira articulada, considerando a singularidade e autonomia institucionais (SAPORI, 1995). 

No âmbito da teoria das organizações, tanto na literatura internacional, Meyer e Rowam 

(1977) e Hagan, Hewit e Alvin (1979), quanto na literatura nacional, Adorno (1994, 2009); 

Andrade, (2011); Antunes (2013); Coelho (1986); Porto (2015); Ruschel (2006); Sapori (2006); 

Silva (2010), Vargas (2014), os autores observam que as organizações que compõem o sistema 

de justiça criminal, premidas por diferentes realidades e contextos fáticos, criam rotinas e 

procedimentos internos próprios visando solucionar as questões práticas que lhes são 

apresentadas. Partindo da perspectiva de interação entre essas, sugerem que o sistema de justiça 

criminal se caracteriza pela frouxa articulação e ajustes informais entre os atores que o 

integram. 

A compreensão e reconstituição do fluxo de processamento dos crimes emergem como 

análises de particular importância, uma vez que podem indicar um número significativo de 

direitos lesados sem o exame judicial. Não obstante, demonstram que quanto maior a diferença 

em termos percentuais, entre os crimes registrados e os que chegam ao sentenciamento, maior 

é a noção de impunidade em uma sociedade (RIBEIRO; SILVA, 2010).  

Estudos de fluxos foram realizados no Brasil sob a perspectiva de tempo, morosidade e 

eficiência. Por meio deles é possível inferir que o sistema de justiça criminal revela uma 

fragilidade na sua capacidade para responder as demandas que chegam ao seu conhecimento, 

fator que fortalece a ideia de impunidade e a subnotificação. Quanto as organizações que 

compõem o sistema, foram verificados gargalos na fase policial e processual, destacando uma 

morosidade além da necessária. No que tange aos fatores determinantes do tempo de 

processamento, existem algumas conclusões acerca de aspectos organizacionais que sugerem a 

prisão provisória como um dos principais fatores de redução de tempo. Percebe-se, no entanto, 

que as premissas decisórias que orientam cada um dos atores envolvidos no fluxo do sistema 

de justiça criminal ainda não foram suficientemente esclarecidas, deixando espaço para novas 

pesquisas nessa área (CANO, 2006; PINHEIRO,1999; RATTON; CIRENO, 2007; RIBEIRO, 

2009; RIFIOTIS, 2006; SANTOS, 1996; TAVARES; SANTOS, 2003; VARGAS, 2004; 

VARGAS; BLAVATSKY; RIBEIRO, 2006). 

Diante de tal contexto, a presente pesquisa teve como propósito se inserir nessa agenda 

de estudos, buscando oferecer subsídios para compreender como funciona o fluxo do sistema 

de justiça criminal para o delito de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte, em termos de 

produtividade e tempo. As hipóteses iniciais consideravam que o sistema de justiça criminal do 

município tinha baixa produtividade e grande morosidade na investigação e no processamento 
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dos crimes e ainda que os casos iniciados com o autor preso em flagrante delito eram 

investigados e processados com maior agilidade e produtividade do que os casos iniciados com 

os suspeitos soltos.  

Como objetivo geral, o estudo visou diagnosticar a produtividade e o tempo no fluxo de 

processamento do delito de estupro de vulneráveis no sistema de justiça criminal, possibilitando 

compreender a efetiva capacidade do sistema em Belo Horizonte em detectar, processar e punir 

os autores dos crimes.  

Como objetivos específicos buscou-se: mensurar as taxas de esclarecimento, 

processamento e condenações e identificar o processo de seleção e filtragem realizados pelos 

órgãos integrantes do sistema de justiça criminal; calcular o tempo médio de processamento do 

delito de estupro de vulneráveis em cada fase do fluxo, desde o registro da ocorrência até a 

sentença em primeira instância; verificar se a condição de prisão em flagrante do autor no início 

do fluxo poderia influenciar na produtividade e no tempo de processamento do delito. Destaca-

se, no entanto, que a análise dos dados obtidos nessas etapas, também possibilitou descrever as 

características do delito de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte, verificando a sua 

distribuição por regiões no município, o perfil social de vítimas e autores, bem como o tipo de 

relacionamento entre eles. 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, a contar da introdução, na qual são 

expostos os aspectos gerais do trabalho desenvolvido. O segundo capítulo destinou-se a 

apresentação da metodologia, esclarecendo as especificidades dos estudos de fluxo do sistema 

de justiça, os procedimentos e limites metodológicos, além dos impactos do meu papel como 

delegada de polícia e pesquisadora envolvida no estudo. O capítulo seguinte discorre sobre o 

Sistema de Justiça Criminal Brasileiro, descrevendo seu processamento, as organizações que o 

compõem e o papel de cada uma delas no fluxo da justiça. Ainda neste capítulo, reconstitui-se 

o caminho que os crimes de estupro de vulneráveis percorrem dentro do sistema de justiça 

criminal de Minas Gerais. No próximo capítulo, a partir de uma perspectiva sociológica, são 

discutidas as questões teóricas presentes na literatura especializada, destacando as principais 

abordagens dos estudos de fluxos do sistema de justiça criminal brasileiro. O quinto capítulo se 

resume à apresentação dos resultados da reconstituição do fluxo de processamento dos crimes 

de estupro de vulneráveis, entre os anos de 2015 e 2020, em Belo Horizonte (MG), avaliando 

as características do delito e os conceitos de produtividade e tempo. Por fim, são apresentadas 

as conclusões deste estudo. 
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo serão tratados, segundo a literatura especializada, os principais 

procedimentos metodológicos empregados para a realização dos estudos de fluxo do sistema de 

justiça criminal, bem como os limites enfrentados neste tipo de pesquisa. Ao final serão 

apresentados o percurso metodológico adotado para o desenvolvimento deste trabalho e 

algumas considerações sobre o meu papel como delegada de polícia envolvida no estudo.  

 

2.1 Procedimentos metodológicos e limites das pesquisas de fluxo do sistema de justiça 

criminal  

 

Pertinente aos procedimentos metodológicos normalmente empregados nos estudos 

para o processamento de um dado crime e seus autores, podem se apresentar três métodos 

diferentes: “longitudinal ortodoxo”, “longitudinal retrospectivo” e “transversal” (ANDRADE, 

2011; OLIVEIRA; MACHADO, 2018; VARGAS; RIBEIRO, 2008). 

O estudo longitudinal ortodoxo, se apresenta como o método tradicional de 

reconstituição do fluxo de papéis e pessoas no sistema de justiça criminal e consiste no 

acompanhamento das ocorrências que entram no sistema de justiça em determinado período até 

a fase final. Ele tem por objetivo verificar o percentual de casos que progride às fases 

subsequentes e ainda os que são arquivados antes do previsto, permite o estabelecimento de 

taxas, identificando gargalos no processamento (VARGAS; RIBEIRO, 2008). “Este 

acompanhamento individual e progressivo do caso à medida que ele avança as diversas fases 

do sistema de justiça criminal permite verificar, diretamente, quantos e quais chegam a virar 

inquéritos, processos e condenações.” (CANO, 2006 apud VARGAS; RIBEIRO, 2008, p.12). 

Embora essa seja a forma mais indicada para a reconstrução do fluxo, face a ausência 

de uma base de dados integrada entre as agências do sistema de justiça criminal no Brasil, cada 

organização usa categorias próprias, com códigos de identificação individuais, tornando 

dramática a identificação do mesmo caso nas várias instituições (ANDRADE, 2011). 

 

Em sendo dessa forma, a utilização da metodologia longitudinal ortodoxa fica 

condicionada à disponibilidade do pesquisador em acompanhar um determinado 

conjunto de casos durante um certo espaço de tempo para ver o que acontece com 

esses casos. Geralmente, os estudos longitudinais ortodoxos fixam um limite até o 

qual o conjunto de casos será acompanhado (limite este, geralmente, fixado em anos). 

Durante o período em que os pesquisadores acompanham o conjunto de casos, eles 

procuram registrar as passagens dos casos às fases subsequentes, as características do 
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processo e ainda as razões para o encerramento do caso antes do previsto. (VARGAS; 

RIBEIRO, 2008, p. 12). 

 

São exemplos de estudos sobre o fluxo do sistema de justiça criminal, realizados no 

Brasil a partir do emprego da metodologia longitudinal de acompanhamentos de um conjunto 

de casos, desde o seu registro na polícia durante um certo período de tempo, Castro (1996), 

Ratton e Cireno (2007), Rifiotis (2006), Soares (1996), Tavares e santos (2003) e Vargas 

(2004). 

Todavia, como destaca Oliveira e Machado (2018), para a manutenção da pesquisa, 

durante todo o processamento da ocorrência, que pode perdurar por muitos anos, será 

demandado muito tempo e recursos (humanos e financeiros), por esta razão uma alternativa ao 

estudo longitudinal ortodoxo é a aplicação do modelo de pesquisa retrospectivo. 

O método longitudinal retrospectivo, seleciona casos já encerrados em um determinado 

período e recupera a sua história, de trás para frente. Por esta razão é utilizado especialmente 

em análises que têm como objetivo o cálculo do tempo e a melhor compreensão das 

características dos casos que alcançam a fase de sentença (VARGAS; RIBEIRO, 2008). Por 

outro lado, esta forma de pesquisa acaba perdendo dados referentes aos casos que se encerram 

antes de atingir a fase final de processamento, o que poderia alterar as conclusões do estudo 

(OLIVEIRA; MACHADO, 2018).  

Para minimizar esse aspecto negativo do modelo retrospectivo, ele costuma ser 

complementado com o desenho transversal, o qual é caracterizado por Oliveira e Machado 

(2018) como aquele que seleciona de um determinado período de tempo, quantitativamente, a 

produção de decisões por cada uma das organizações envolvidas na investigação e no processo, 

verificando os filtros que retêm os casos que não sobreviveram até a fase definitiva. 

 

Em estudos como este, a pesquisa coleta as informações relativas a um determinado 

crime, naquele ano, quais sejam: número de ocorrências registradas pela polícia, 

número de inquéritos abertos, o número de denúncias oferecidas, o número de 

julgamentos e o número de sentenças e o número de condenações registradas naquele 

ano (Cano, 2006). A desvantagem do desenho transversal em relação ao longitudinal 

é a impossibilidade de se conhecer quais casos denunciados originalmente 

correspondem a quais casos em cada uma das instituições subsequentes. Por exemplo, 

as denúncias por homicídios oferecidas pelos promotores durante um certo ano 

correspondem a crimes cometidos durante vários anos e, com isso, mudanças pontuais 

(como, por exemplo, uma força tarefa para encerrar o processamento de todos os casos 

que se encontram em uma dada vara criminal em um dado ano) não são captadas. 

(VARGAS; RIBEIRO, 2008 p.13). 

 

São exemplos de estudos sobre fluxo do sistema de justiça criminal realizados no Brasil, 

a partir do emprego da metodologia transversal de contagem dos casos de acordo com natureza 
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do delito e a organização integrante do sistema, os realizados por Adorno (1994, 2002), Cano 

(2006), Coelho (1988), Misse e Vargas (2007) e Sapori (2007). 

Diante das peculiaridades, vantagens e desvantagens de cada método, Vargas e Ribeiro 

(2008) destacam: 

 

Portanto, como bem conclui Cano(2006), apesar de ser a abordagem ortodoxa a mais 

adequada para a reconstituição do fluxo de papéis e pessoas no âmbito do sistema de 

justiça criminal, as dificuldades relacionadas ao acompanhamento dos casos no 

sistema tem colocado a utilização do desenho transversal, complementado com uma 

análise longitudinal retrospectiva de uma amostra de casos que chegam no estágio 

final como a alternativa mais viável para a construção do fluxo do sistema de justiça 

criminal brasileiro. (VARGAS; RIBEIRO, 2008, p. 15). 

 

Verifica-se que até o início da década de 1990 eram poucas as pesquisas realizadas sobre 

o fluxo do sistema de justiça criminal. No entanto, ao longo dos anos, a temática cresceu em 

relação ao número de estudos, bem como no que diz respeito a diferença de métodos 

empregados para a mensuração do processamento da justiça criminal brasileira e sua capacidade 

(ANDRADE, 2011). 

A maioria dos estudos realizados sobre o fluxo do sistema de justiça criminal no Brasil 

tratam do delito de homicídio. Neste ponto deve-se destacar o diferencial do estudo de Vargas 

(2004), que optou por investigar a resposta que o sistema de justiça oferece aos eventos sexuais 

submetidos a sua repressão. Em todos eles fica constatada a fragilidade do sistema de justiça 

criminal e sua baixa capacidade para identificar, processar e punir os autores dos delitos que 

chegam ao seu conhecimento. 

Apesar das vantagens e dos resultados demonstrados nos estudos sobre fluxos do 

sistema de justiça criminal, vários autores destacam algumas razões para a escassez deste tipo 

de pesquisa no âmbito das ciências sociais brasileiras. O principal limite está relacionado a 

dificuldade de acesso aos dados, afinal o Brasil não possui um sistema oficial que integre 

informações organizadas sobre todas fases do sistema, ou seja, desde a fase policial até a fase 

da condenação e execução da pena (LIMA, 2000; RIBEIRO, 2009; VARGAS, 2004, 2008). 

Nesse sentido, apenas as agências que realizam as fases iniciais ou finais do fluxo de 

justiça criminal é que costumam alcançar dados de certa forma organizados. Porém, utilizar 

apenas informações dessas fases não possibilita a reconstrução do fluxo do sistema de forma 

suficiente, tampouco permite compreender as perdas que ocorrem nas fases intermediárias deste 

fluxo (VARGAS; RIBEIRO, 2008). 

Outro fator que dificulta a produção de estudos mais aprofundados sobre o tema e que 

acaba sendo uma consequência da ausência de bases de dados integrada, é que cada instituição 
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organiza diferentemente os dados referentes à sua atuação, de modo que, muitas vezes, surgem 

lacunas no momento da compatibilização entre eles, tornando dramática a tentativa de 

identificar o mesmo caso em todas as instâncias, por exemplo. Como resultado se apresenta a 

defasagem de dados e informações fidedignas (ANDRADE, 2011). 

 

A ausência de um sistema como este torna-se ainda mais dramática em um cenário no 

qual o pesquisador possui diversas dificuldades em coletar informações sobre a forma 

como cada qual das agências do sistema processa os casos que são levados ao seu 

conhecimento e os desdobramentos que esses mesmos casos têm nas demais agências 

que compõem o sistema. (VARGAS; RIBEIRO, 2008, p. 07). 

 

Conforme destacam Adorno e Izumino (2000), a qualidade dos dados registrados pelas 

agências responsáveis, que têm uma tendência de serem bastante precários, também limitam os 

estudos nessa seara. De modo geral, os processos judiciais não vão muito além do que foi 

apurado nos inquéritos policiais, por isto, se esta fase for concluída com qualidade, as chances 

de alcançar as fases subsequentes tornam-se substancialmente maiores (MISSE; VARGAS, 

2007; SAPORI, 2007). 

Para evitar problemas na compreensão dos significados dos dados ou mesmo incorrer 

em falsas afirmações, o pesquisador precisa utilizar alguns cuidados ou recursos metodológicos. 

Neste sentido, é pressuposto para a realização de um estudo de fluxo, a escolha do delito que 

fará parte da análise, na medida em que crimes distintos podem demandar procedimentos 

diferenciados por parte dos integrantes do sistema de justiça criminal1. 

 

Se, de acordo com os códigos e com as atividades práticas dos operadores da Justiça 

Criminal, para cada tipo de delito corresponde uma maneira singular de tratamento 

dos casos, pode-se pensar que a natureza do delito intervém de maneira decisiva na 

configuração que o fluxo assume. Partindo desse pressuposto, comparar fluxos de 

diferentes crimes é menos elucidativo do que comparar fluxos de crimes de mesma 

natureza, tratados por diferentes sistemas de Justiça. (VARGAS, 2007, p. 64). 

 

Demonstrados os principais procedimentos metodológicos empregados segundo a 

literatura especializada, bem como os limites encontrados nas pesquisas de fluxo do sistema de 

justiça criminal, a partir do próximo tópico será apresentado o percurso metodológico adotado 

para o desenvolvimento da presente dissertação. 

 

                                                 
1 Por exemplo, crimes dolosos contra a vida, leia-se, homicídios tentados e consumados, têm um processamento 

mais longo pelo Tribunal do Júri, distinto dos delitos de processamento em geral, definidos no Código de Processo 

Penal; delitos de menor potencial ofensivo têm processamento pelos Juizados Especiais Criminais, definidos pela 

Lei 9.099/95; delitos de menor potencial ofensivo contra mulher no âmbito doméstico e familiar têm 

processamento pelo Juizado de Violência Doméstica contra Mulher, definido pela Lei11.340/06. 
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2.2 Percurso metodológico adotado para o desenvolvimento da pesquisa 

 

A presente pesquisa buscou realizar a reconstrução do fluxo de processamento dos 

delitos de estupro de vulneráveis registrados no sistema de justiça criminal de Belo Horizonte 

no ano de 2015 até a fase em que se encontravam no ano de 2020, estando esses baixados ou 

não. Foi utilizada a estratégia de desenho longitudinal ortodoxo, que consistiu no 

acompanhamento de cada uma das ocorrências registradas pela polícia, verificando a sua 

passagem por todas as fases do fluxo, a fim de avaliar a capacidade do sistema de processar 

adequadamente os delitos que chegaram ao seu conhecimento. Esta metodologia permitiu o 

estabelecimento de taxas e identificação de gargalos, além da mensuração do tempo de 

processamento, avaliando alguns fatores que poderiam o influenciar.  

A pesquisa se desenvolveu em uma perspectiva quantitativa, na medida em que 

empregou quantificações, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas de percentual, média, mediana e desvio-

padrão. A escolha desse método representou, em princípio, a intenção de garantir a precisão de 

resultados, evitando distorções de análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, 

uma margem de segurança quanto às inferências (RICHARDSON, 2012). 

Primeiramente, buscou-se identificar todos os boletins de ocorrência registrados pelas 

polícias (Civil e Militar), no ano de 2015, com a natureza estupro de vulneráveis, no município 

de Belo Horizonte, reconstituindo-se o fluxo de processamento de cada caso, verificando os 

seus desdobramentos procedimentais (registro, instauração de inquérito, denúncia e sentença), 

até o ano de 2020. A delimitação do período em questão se justificou, pois, face ao decurso 

temporal estabelecido, foi possível a reconstituição do fluxo e a averiguação das fases de 

atuação de todas as organizações envolvidas no sistema. Estudos pertinentes ao tempo de 

processamento de crimes violentos apontam para o fato de que, em média, um caso demanda 

1.434 dias (3 anos e 9 meses) para ser processado pelo sistema de justiça criminal brasileiro 

(RIBEIRO; SILVA, 2010).  

A base de dados inicial utilizada foi o REDS, sistema que permite o registro de boletins 

de ocorrência de todos os órgãos de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, onde foi feito 

um filtro por ano, localidade e natureza principal. Como resultado, foram encontradas 308 

ocorrências classificadas com a natureza de estupro de vulneráveis, registradas no ano de 2015, 

no município de Belo Horizonte. É importante destacar que este número é resultado de uma 

primeira análise do Estado, feita pelas Polícias, daquilo que inicialmente foi classificado pelos 

policiais com essa natureza delitiva. Também representa a seletividade daquilo que chegou a 
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ser registrado pelas instituições policiais, sendo, portanto, resultado da representação destes 

atores (LIMA, 2017).  

Após a identificação dos casos registrados no REDS, foi realizada a análise no Sistema 

de informatização e gerenciamento dos atos de polícia judiciária (PCnet), utilizado pela Policia 

Civil de Minas Gerais, que registra toda a movimentação da fase policial investigativa, desde o 

aceite da ocorrência até a sua conclusão e envio para a justiça. Por meio de consulta ao sistema 

da Polícia Civil foi possível identificar as medidas adotadas nas fases subsequentes ao registro. 

Cabe destacar que, nesta pesquisa compreende-se como sistema de justiça criminal, a 

conexão entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, sendo estas as 

organizações responsáveis por registrar, investigar, processar e julgar os crimes. Dessa forma, 

pretendeu-se acompanhar a apreensão dos crimes de estupro de vulneráveis pela justiça criminal 

em Belo Horizonte, desde a sua entrada no sistema, com o registro por uma das agências 

policiais (Polícia Militar ou Polícia Civil) até o resultado da sentença em primeira instância. 

Sendo assim, não se incluiu a análise de atuação do Judiciário em fase recursal, ou seja, após a 

sentença em primeira instância, nem a atuação do Sistema Penitenciário, tendo em vista as 

dificuldades em acompanhar o processamento dos recursos processuais nas instâncias 

superiores e das penas nos estabelecimentos prisionais, que em regra, demandariam tempo 

bastante longo e diversificado para o efetivo cumprimento (VARGAS; RIBEIRO, 2008).  

Ao serem encaminhados para a Justiça, os procedimentos instaurados na fase policial 

passam pelo setor de distribuição do Fórum onde são cadastrados no Sistema de Informatização 

dos Serviços das Comarcas (SISCOM), utilizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

onde são gerados os números de processos correspondentes a cada um dos procedimentos 

policiais. Para verificação e identificação dos números dos processos correspondentes aos casos 

foram verificados também os livros de registros internos da Polícia Civil. 

Por último, com acesso SISCOM, foi pesquisado e analisado o andamento processual 

de cada caso distribuído na Justiça e a situação em que se encontravam até o mês de outubro de 

2020, período demarcado como encerramento das consultas junto aos sistemas. 

No tratamento dos dados foram avaliadas variáveis referentes ao processamento dos 

casos, identificando quantas das ocorrências de estupro de vulneráveis, registradas no ano de 

2015, no município de Belo Horizonte, foram aceitas pela Polícia Civil e tiveram procedimentos 

instaurados para a apuração dos fatos. Além disso, quantos desses procedimentos instaurados 

se iniciaram com o suspeito preso por meio de Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), 

quantos se iniciaram sem a prisão dos autores, por meio do documento inaugural denominado, 

Portaria e, ainda, quantos foram concluídos pela Polícia e remetidos à Justiça. Dos concluídos 
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pela polícia, quantos foram com indiciamento do autor e quantos foram sem indiciamento. 

Posteriormente foram verificadas quantas ocorrências foram denunciadas pelo Ministério 

Público. Das denúncias apresentadas, quantas eram correspondentes a procedimentos com 

indiciamento e quantas eram originárias de procedimentos em que houve despacho pelo não 

indiciamento do autor por parte da Policia Civil. 

Nas fases subsequentes, ainda no contexto de variáveis procedimentais, analisou-se por 

meio do número de casos de estupro de vulneráveis denunciados pelo Ministério Público, 

quantos receberam sentença pelo Judiciário e dentre as sentenças proferidas, quantas eram de 

mérito (absolutórias ou condenatórias). Considerando as sentenças proferidas, também foram 

analisadas quantas se deram por arquivamento sem denúncia apresentada pelo Ministério 

Público.  

Também considerou-se a variável tempo de processamento dos casos de estupro de 

vulneráveis registrados em 2015 até o ano de 2020, buscando identificar, por meio das bases de 

dados: as datas dos registros de ocorrência, as datas em que a Polícia Civil aceitou as 

ocorrências, instaurando o inquérito policial; as datas da conclusão dos inquéritos policiais com 

emissão da peça relatório final exarada pela Polícia Civil e as datas em que o inquérito foi 

recebido na justiça pela última vez; as datas em que Ministério Público recebeu os inquéritos 

policiais concluídos, com ou sem indiciamento; as datas em que o órgão ministerial ofereceu 

as denúncias; as datas em que as sentenças finais foram proferidas em primeira instância; 

mensurando o tempo médio de processamento do crime de estupro de vulneráveis no sistema 

de justiça criminal em Belo Horizonte e destacando o decurso temporal em cada uma das fases.  

Para além da abordagem descritiva dos dados, foi observada também a condição do 

acusado no início do procedimento, se preso em flagrante ou em liberdade, visando entender se 

essa condição seria fator relevante para a produtividade e tempo do sistema de justiça criminal 

em Belo Horizonte. 

Por meio dos sistemas internos das instituições pesquisadas foi construída uma base de 

dados contendo diferentes informações de interesse para o estudo, as quais foram alocadas em 

um software de análise estatística, o SPSS Statistics Base, tornando possível a análise e 

interpretação dos dados. 

Durante o tratamento de dados, adotou-se a decisão metodológica de organizar a 

presente pesquisa em duas fases de análises: Uma primeira fase que considerou o universo total 

de 308 casos registrados pela polícia no sistema REDS, onde foram avaliadas variáveis das 

categorias localização do delito e perfil social da vítima e do agressor. Para esta tarefa observou-

se o local dos fatos, considerando as seis regiões no município de Belo Horizonte de acordo 
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com a distribuição das Áreas de Coordenação Integradas de Segurança Pública (ACISP)2. 

Considerando a variável de perfil social, foi analisada a idade, raça/cor e gênero das vítimas e 

autores, além do eventual relacionamento entre eles em graus de parentesco, descrevendo 

características das ocorrências em relação ao ambiente doméstico, avaliando-se a 

correspondências do local dos fatos e endereço das vítimas. Ao final, pretendeu-se apresentar e 

discutir brevemente padrões dos crimes de estupros de vulneráveis em Belo Horizonte. 

Na segunda fase de análise, que realizou a reconstrução do fluxo do sistema para os 

delitos de estupro de vulneráveis registrados em Belo Horizonte no ano de 2015, optou-se pela 

construção de uma base de dados da qual foram excluídos, do universo total de 308 casos, 47 

que envolviam como autores, crianças ou adolescentes (autores com menos de 18 anos). Ou 

seja, nesta fase, adotou-se a decisão metodológica de concentrar o acompanhamento nos 261 

casos relacionados a autores maiores de 18 anos, face a diferença no tratamento do delito pelo 

sistema de justiça criminal, em razão da idade do autor. 

Apesar da natureza do delito ser a mesma, de estupro de vulneráveis, quando o fato é 

praticado por autores maiores de 18 anos, se caracteriza como crime e o processamento e a 

responsabilização seguem o rito ordinário do Código de Processo Penal Brasileiro (CPP). Já 

quando o delito é praticado por uma criança (pessoa com até 11 anos de idade) ou por um 

adolescente (pessoa entre 12 e 18 anos incompletos) entende-se que houve a prática de um ato 

ilícito, podendo ser categorizado como ato infracional e o processamento e a responsabilização 

são diferenciados, por meio de medidas de proteção e medidas socioeducativas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Para além dessas diferenças de tratamento, na forma de processamento e 

responsabilização do delito de acordo com a idade do autor, deve-se citar que, em Belo 

Horizonte, existe ainda uma estrutura operacional integrada entre as instituições envolvidas no 

atendimento dos casos relacionados aos menores infratores (adolescentes entre 12 e 18 anos 

incompletos) no âmbito do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato 

Infracional (CIA-BH)3. Neste policiais militares, delegados, promotores, juízes e defensores 

atuam em conjunto, de forma que o citado arranjo acaba por refletir em uma maior celeridade 

                                                 
2 Resolução Conjunta n.º 013, de 17 de setembro de 2003 da Secretaria Estadual de Defesa Social (SEDS), atual 

SEJUSP- Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, dispõe sobre as Áreas Integradas de Segurança 

Pública (AISP) no Município de Belo Horizonte, definindo a equivalência circunscricional em 06 (seis) Áreas de 

Coordenação Integrada de Segurança Pública, em nível de Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Delegacia 

Regional. (MINAS GERAIS, 2003). 
3 Resolução Conjunta nº 68/2008 de 2 de setembro de 2008, dispõe sobre a atuação conjunta dos órgãos 

responsáveis pelo Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo 

Horizonte(CIA-BH), a que alude o art. 88, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei Federal nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990. (MINAS GERAIS, 2008) 
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dos processamentos, com atendimento e solução quase que imediatos dos casos de apreensão 

dos adolescentes em flagrante de atos infracionais4.  

Conforme adverte a literatura especializada, a maneira singular de tratamento dos casos 

intervém de maneira decisiva na configuração que o fluxo assume. Partindo-se desse 

pressuposto, analisar o fluxo do delito de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte, sem fazer 

este recorte dos casos de acordo com a idade dos autores, poderia enviesar as interpretações dos 

resultados.  

Infelizmente, diante do tempo, para a conclusão da presente pesquisa tornou-se inviável 

a comparação dos fluxos do delito de estupro de vulneráveis entre autores maiores de 18 anos 

e adolescentes, sendo esta uma grande possibilidade para estudos futuros. 

 

2.3 A Delegada de Polícia como pesquisadora 

 

Neste ponto, é importante me situar como personagem no cenário de pesquisa e análise 

de dados, pois no estudo apresentado procuro registrar algumas reflexões que decorrem dos 

mais de quinze anos de atuação na carreira de delegada de polícia, além de críticas, autocríticas 

e dos diálogos permanentes com atores, destinatários e estudiosos do tema, tendo como 

propósito fomentar um processo de análise quanto a necessidade e organização de estudos 

referentes a produtividade e eficiência dos órgãos integrantes do sistema de justiça criminal.  

Ao longo da carreira como delegada de polícia tive a oportunidade de prestar serviços e 

chefiar várias unidades policiais, de área e especializadas5, além da Diretoria de Inteligência da 

Polícia Civil de Minas Gerais. A partir de 2018 fui designada para prestar serviços no 

Departamento Especializado de Proteção à Família em Belo Horizonte, o qual é responsável 

por duas grandes Divisões Especializadas, a de Mulheres e a de Crianças e Adolescentes. Em 

2019, à frente da chefia da Divisão Especializada de Orientação e Proteção à Criança e ao 

Adolescente em Belo Horizonte, passei a ter sob minha coordenação as Delegacias 

Especializadas responsáveis pela investigação de crimes praticados contra crianças e 

adolescentes, além das Delegacias Especializadas responsáveis pela investigação de atos 

infracionais praticados por adolescentes. 

                                                 
4A este respeito ver Gonçalves (2019) 
5Designação dada para distinguir unidades policiais especializadas em determinadas temáticas, como por exemplo 

uma Delegacia Especializada de Homicídios, diferenciando-as de outras unidades policiais que acumulam várias 

atribuições investigativas dentro de um determinado âmbito territorial, como por exemplo uma Delegacia 

Regional.  
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Considerando que cada instituição do sistema possui uma base individual onde lança os 

dados e informações úteis para a sua organização, deve-se registrar que, mesmo com os acessos 

facilitados em razão da minha profissão, foram percebidos problemas no momento de 

compatibilização e arranjo das informações entre as fases policial (registro e investigação) e 

judicial (processamento e sentença). Para tanto, foi necessária a construção de uma tabela, que 

exigiu consulta e leitura de cada caso registrado nos sistemas individuais, listando-se as 

principais variáveis em colunas, para que fosse possível a reconstrução do fluxo de 

processamento do delito de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte.  

A existência de uma base de dados integrada entre as instituições envolvidas nas fases 

de investigação, processamento e sentença, certamente teria evitado várias dificuldades 

percebidas no momento de compatibilizar e identificar os casos ao longo do seu processamento. 

Ressaltando-se que mesmo com acesso as bases individuais das Policias e Justiça, alguns casos 

listados na fase policial (registro e investigação) não foram identificados e compatibilizados 

nas fases seguintes de processamento e sentença. 

A facilidade de acesso às bases de dados do REDS, PCNET e SISCOM, além do 

ambiente físico das delegacias, bem como o conhecimento e acesso às estruturas das 

organizações que compõe o sistema de justiça criminal, face a minha atuação como delegada 

de polícia, chefe da Divisão responsável pelas investigações dos delitos de estupro de 

vulneráveis ocorridos em Belo Horizonte, deve ser registrada aqui como importante atenuante 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

Por outro lado, essa mesma facilidade de acesso aos dados e compreensão do sistema 

de justiça e suas estruturas organizacionais carregam a lógica da instituição a que pertenço, 

rotinas, aspectos culturais e experiências profissionais, situações que exigiram grande esforço 

no meu papel como pesquisadora. 

Segundo destaca Gilberto Velho (1978) no texto “Observando o Familiar”, o fato de 

estar familiarizado com o ambiente de estudo não significa que conhecemos todos os pontos de 

vistas envolvidos e todas as regras de interação praticadas naquele local, aparentemente 

desvendado. O conhecimento do pesquisador pode ficar comprometido exatamente pela 

compreensão da rotina, dos hábitos e dos estereótipos. Nesse sentido, o autor adverte sobre a 

necessidade de relativizar na hora de fazer uma análise, devendo o pesquisador se livrar do ato 

quase que instintivo de classificar e julgar de acordo com os seus conceitos prefixados, 

influenciados pela forma em que ele foi socializado. 

Este foi o meu maior desafio, reconhecer essa dificuldade e relativizar, mantendo a 

distância mínima para garantir à minha pesquisa, a necessária objetividade e imparcialidade, 
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quando da organização, análise e interpretação dos dados, evitando que o meu envolvimento 

pudesse obscurecer ou deformar as conclusões alcançadas (VELHO, 1978). 

Nesse contexto, diante da atuação na carreira de delegada de polícia, na valiosa temática 

social “crianças e adolescentes vítimas”, atenta à organização dos dados estatísticos e análises 

criminais para a produção de informações que auxiliassem nas investigações e no 

gerenciamento das unidades policiais subordinadas, abriu-se a possibilidade de realizar um 

grande leque de estudos. Dessa forma, almeja-se que a pesquisa apresentada possa servir como 

uma modesta contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas no interior da 

instituição Polícia Civil de Minas Gerais, melhorando a produtividade e o tempo na 

investigação dos crimes de estupro de vulneráveis. 

Feitas as considerações sobre o percurso metodológico adotado para o desenvolvimento 

da presente pesquisa e algumas considerações sobre o meu papel como delegada de polícia 

envolvida no estudo, a partir do próximo capítulo se apresentará o Sistema de Justiça Criminal 

Brasileiro (SJC), descrevendo seu processamento, as organizações que o compõem e o papel 

de cada uma delas no fluxo da justiça.  
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3 O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO  

 

O Sistema de Justiça Criminal Brasileiro é entendido como a articulação entre as 

organizações responsáveis por registrar, investigar e processar um crime, além de punir o 

eventual autor. Trata-se de um arranjo de instituições que engloba os subsistemas policial, 

judicial e de execução penal, cujas funções vão desde o policiamento, passando pela fase de 

apuração de responsabilidades até a execução da pena (SAPORI; LIMA, 2017). 

Em outras palavras, é a vinculação organizacional entre as polícias (Militar e Civil), 

Ministério Público, Defensoria Pública ou Advogado Particular, Judiciário e Sistema Prisional, 

todos responsáveis por viabilizar o processamento das condutas tipificadas como crime ou 

contravenção penal previstas na legislação brasileira, seguindo os procedimentos legais 

estabelecidos pelo Código de Processo Penal Brasileiro (VARGAS; RIBEIRO, 2008). 

Para garantir o funcionamento do fluxo do sistema de justiça criminal as organizações, 

com funções ocupacionais distintas, se organizam em estruturas próprias, em um sistema de 

mando e subordinação específico e exercem, ou deveriam exercer, suas atividades de maneira 

articulada, considerando a singularidade e autonomia institucionais (SAPORI, 1995). 

De acordo com Vargas e Ribeiro (2008), seguindo os marcos legais e organizacionais, 

a entrada de um fato social dentro do sistema de justiça criminal ocorre a partir do registro do 

crime por uma das agências policiais (Polícia Militar ou Polícia Civil). Em seguida tem-se a 

instauração do inquérito policial, por parte da Policia Civil, dando ensejo a fase de investigação 

do delito. 

O arranjo institucional brasileiro estabelece atividades de policiamento ostensivo e 

investigativo divididos entre duas organizações, quais sejam, a Polícia Militar e a Polícia Civil, 

ambas pertencentes a estrutura do Poder Executivo Estadual, de forma que cada unidade da 

federação e o Distrito Federal possuem as suas respectivas polícias6. No âmbito do Executivo 

Federal, ainda há a previsão da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, responsáveis pela 

investigação policial das infrações penais de competência da União e pelo patrulhamento 

ostensivo das rodovias federais, respectivamente. Essa configuração é uma peculiaridade 

brasileira, instituída no final da década de 60 durante a Ditadura Militar (SAPORI, 2006). 

                                                 
6Art. 144. [...]§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.[...] § 

6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, 

juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios. (BRASIL, 2021). 
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À Policia Militar, de forma geral, cabe a atribuição ostensiva e preventiva, realizada por 

meio de patrulhamentos. Já a Polícia Civil é responsável pelas funções de polícia judiciária e 

pela investigação criminal (BRASIL, 2021). 

A Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia, é composta por integrantes de carreiras 

policiais, que desenvolvem sua função principal, a investigação, e por servidores 

administrativos, de carreiras não policiais, que ficam encarregados basicamente de funções 

escriturárias e burocráticas. As carreiras da Polícia Civil podem variar em cada Estado de 

acordo com as legislações orgânicas específicas7. 

A fase de investigação policial, realizada pela Polícia Civil, sob coordenação do 

delegado de polícia, tem por objetivo coletar as provas de autoria (quem praticou o crime) e as 

provas de materialidade (elementos que confirmam a existência do crime), sendo revestida por 

um procedimento formal chamado inquérito policial8. O inquérito, documento escrito e 

obrigatório9, poderá ser iniciado por meio de um APFD, quando o suspeito é preso logo após a 

prática do crime10, ou por meio de uma Portaria11, quando não se sabe quem praticou o delito 

ou o suspeito encontre-se solto, fora das situações de flagrante. 

Neste ponto destaca-se a importância de não se confundir a atividade investigativa, com 

a forma como ela é instrumentalizada no mundo jurídico12. Segundo Vargas e Rodrigues 

(2011), o inquérito policial reúne os resultados da investigação transpostos para a lógica e 

linguagem jurídica, consistindo em um documento escrito e oficial, previsto pelo Código de 

Processo Penal Brasileiro. No mesmo sentido, Misse (2010) destaca que o inquérito, é a “forma 

                                                 
7Em Minas Gerais, nos termos da Lei Complementar 129/2013, artigo 76, são carreiras policiais civis: Delegado 

de Polícia, Escrivão de Polícia, Investigador de Polícia, Médico-Legista e Perito Criminal. A mesma Lei estabelece 

ainda que integram o quadro de pessoal da PCMG as carreiras administrativas, instituídas na forma de lei 

específica. (MINAS GERAIS, 2013). 
8 Lei 12830/2013. Art. 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado 

de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. § 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de 

autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento 

previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações 

penais. (BRASIL, 2013). 
9 Art.9.Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste 

caso, rubricadas pela autoridade. (BRASIL, 1941) 
10Tendo em vista o objeto desta pesquisa, não entraremos nas discussões teóricas sobre as formas de prisão em 

flagrante delito previstas na Doutrina Processual Penal, devendo a expressão “ logo após a prática do crime”, ser 

entendida como expressão geral que engloba todas as formas definidas no Código de Processo Penal, artigo 302. 

“Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é 

perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser 

autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir 

ser ele autor da infração”. 
11A portaria no inquérito policial, trata-se de um documento escrito, inaugural, lavrado pelo delegado de polícia, 

onde serão listadas todas as diligências iniciais necessárias para o esclarecimento dos fatos, tais como 

determinações de expedições de mandados de intimação, ordens de serviço, elaboração de exames, entre outros. 
12Investigação é toda atividade destinada à elucidação do fato e sua autoria. Instrução é a atividade tendente a 

registrar por escrito os resultados obtidos por aquela” (MELLO, 1965, p.54 apud MISSE, 2010, p.36).  



29 

jurídica” que a investigação policial adquire para alcançar às demais instâncias do sistema de 

justiça criminal. 

O inquérito policial, seja iniciado por meio de APFD ou por meio de uma portaria, deve 

reunir todas as informações relevantes ao esclarecimento do fato, com indicativos de provas de 

autoria e materialidade. Nele serão agrupados basicamente: o boletim de ocorrência lavrados 

por policiais, via de regra, militares; depoimentos de pessoas, transcritos por um escrivão de 

polícia; laudos e exames confeccionados por peritos e médicos legistas; ordens de serviço 

cumpridas por investigadores; despachos e relatórios de delegados; além de eventuais 

manifestações de promotores e juízes, sobre dilação de prazos;  diligências que dependam de 

autorizações judiciais, como mandados de busca e apreensões e prisões (VARGAS; 

RODRIGUES, 2011). 

Esta fase de investigação, é revestida de características inquisitoriais, ou seja, via de 

regra, ainda não é permitido o contraditório e ampla defesa, com presença de advogado ou 

defensores públicos, contestando cada um dos elementos coletados pelos investigadores, isso 

só ocorrerá na fase judicial de instrução processual, após a acusação com denúncia ofertada 

pelo Ministério Público. Conforme Kant de Lima (1989), nesta fase de inquérito, os envolvidos 

não têm direito à defesa porque, juridicamente, ainda não há acusação formal. A participação 

da defesa na fase de investigação é legalmente limitada apenas para verificar a “lisura” dos 

procedimentos policiais. 

Destaca-se aqui a discussão sobre o caráter ambivalente à cerca do inquérito policial e 

da polícia judiciária no fluxo do sistema de justiça criminal. Segundo Misse (2010), essa 

ambivalência reside na fusão de duas prerrogativas na autoridade responsável pelo inquérito: a 

de investigar (função administrativa) e a de “formar culpa” (função judiciária), ou seja, a de dar 

início com o “indiciamento” e “tomada de depoimentos” a uma etapa que, na prática, adquire 

status instrucional e será incorporada ao processo. Nesse sentido o autor afirma que: 

 

Em termos formais legais, todo esse procedimento preliminar não tem valor judicial, 

uma vez que depende de ser encampado, total ou parcialmente, pelo Ministério 

Público. Essa etapa preliminar administrativa é inteiramente inquisitorial, dela não 

participa o contraditório nem a produção de provas e tomada de depoimentos que 

interessem a defesa, antes ou mesmo depois do indiciamento. Neste formato, pode-se 

dizer que o inquérito policial é único, pois reúne o estatuto de neutralidade da 

investigação policial com a potencial atribuição e formação da culpa, que é inerente 

ao poder de acusar e indiciar a autoria do crime. (MISSE, 2010, pag.12). 

 

Embora o inquérito policial seja apresentado pela dogmática jurídica como instrumento 

de cunho puramente administrativo, que visa apenas subsidiar a denúncia formal do Ministério 
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Público, na prática ele circula (fisicamente) em todas as instâncias do sistema de justiça 

criminal, inclusive a judiciária e acaba tendo forte influência nos processos que condenam ou 

absolvem alguém (KANT DE LIMA, 1989). 

Segundo Vargas e Ribeiro (2008), a fase de investigação, é sem sombra de dúvidas, uma 

das atividades mais difíceis de ser realizada, por isso alguns analistas entendem que esta é a 

fase crucial do sistema, pois uma vez concluída com propriedade, as chances de o caso alcançar 

a fase de julgamento tornam-se substancialmente maiores (MISSE; VARGAS, 2007; SAPORI, 

2007). 

Após a fase de investigação policial, segue-se a fase processual, a qual se inicia por meio 

de denúncia apresentada pelo Ministério Público, via de regra, subsidiada pelos elementos 

coletados no inquérito policial. Esta fase segue com a instrução do processo, contendo, além da 

denúncia, interrogatório do réu, oitiva de testemunhas e defesa apresentada pela Defensoria 

Pública ou advogado particular. A fase judicial, culmina em uma sentença expedida pelo 

Judiciário, que pode absolver ou condenar o suspeito. Na hipótese de condenação, o caso vai 

ao sistema penitenciário, que administra os estabelecimentos prisionais que possuem o objetivo 

de prover condições mínimas para que o sentenciado cumpra sua pena (VARGAS; RIBEIRO, 

2008). 

O Ministério Público, nos termos do artigo 127 da Constituição da República Federativa 

do Brasil (CRF/88), é apontado como instituição permanente e essencial a função jurisdicional 

do Estado. É um órgão que possui autonomia, administrativa e financeira, que tem estruturas 

no nível estadual e federal e vinculações com o poder executivo, sem fazer parte dele (SAPORI, 

2006). Na esfera criminal, sua principal função é de titular das ações penais, especialmente nas 

de caráter público incondicionadas, representando o Estado nas acusações formais contra os 

autores de delitos, promovendo o processo penal, por meio dos seus membros, os Promotores 

de Justiça. 

A Defensoria Pública13 e o advogado particular14, figuram na CRF/88, também como 

órgãos indispensáveis e essenciais à função jurisdicional do Estado, que têm atuação na esfera 

estadual e federal e possuem, entre outras atribuições, a função de garantir o direito à plena 

                                                 
13 Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 

(BRASIL, 2021). 
14 Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações 

no exercício da profissão, nos limites da lei. (BRASIL, 2021). 



31 

defesa aos acusados no processo criminal, ficando ao cargo da Defensoria Pública aqueles que 

não possuem condições financeiras para arcar com um advogado particular.  

O Judiciário é constituído pelos juízes e desembargadores, têm atuação nas esferas 

estaduais e federais, autonomia financeira e administrativa e, entre as principais funções, têm a 

tarefa de tomar decisões no fluxo processual criminal, além de conduzir toda a fase de instrução 

do processo, com interrogatório do réu, oitiva de testemunhas e aplicação de sentença, que pode 

condenar ou absolver o acusado.  

A estrutura organizacional do Poder Judiciário estabelece níveis de atuação e de 

administração que levam em consideração critérios territoriais, classificando as comarcas, que 

correspondem ao local de atuação de um ou mais juízes, e as entrâncias, que equivalem ao 

volume de procedimentos dentro de determinado território. Outra classificação existente, diz 

respeito à instância de julgamento. A decisão de primeira instância é monocrática e cabe apenas 

a um juiz de direito, que avalia todos os aspectos do caso, julgando e emitindo uma sentença. 

Em havendo recurso, a primeira decisão será levada à segunda instância, no âmbito dos 

Tribunais, onde haverá uma decisão colegiada, denominada acórdão, que resulta dos votos dos 

desembargadores (MINAS GERAIS, 2015). 

Por fim, como porta de saída do sistema de justiça criminal tem-se o Sistema Prisional, 

encarregado de administrar os estabelecimentos prisionais. Fica a cargo da União a construção 

e administração dos presídios federais de segurança máxima e dos governos estaduais, a 

construção e administração das unidades prisionais locais. 

Assim se encerra o fluxo de processamento de um delito no sistema de justiça criminal 

brasileiro. A figura 1 representa as organizações que compõem o sistema. 
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Figura 1 – Organizações que compõem o sistema de justiça criminal brasileiro 

Fonte: (RIBEIRO; SILVA, 2010, p.15). 

 

A partir do próximo tópico será descrito o caminho que os crimes de estupro de 

vulneráveis percorrem dentro do sistema de justiça criminal de Minas Gerais. 

 

3.1 Sistema de Justiça Criminal: fluxo de processamento do delito de estupro de 

vulneráveis para autores maiores de 18 anos 

 

Considerando os objetivos do presente estudo e o percurso metodológico determinado 

para o desenvolvimento do trabalho consignado no primeiro capítulo, neste tópico será 

apresentado o desdobramento do fluxo de processamento do delito de estupro de vulneráveis 

relacionado aos autores maiores de 18 anos, cujo rito de processamento e responsabilizações 

seguem os ditames do Código Processual Penal Brasileiro (CPP).  

O estupro é considerado um dos atos mais brutais de violência, humilhação e controle 

sobre o corpo de outro indivíduo (FBSP, 2019). Quando o fato tem como vítima pessoa menor 

de 14 anos, que é considerada juridicamente incapaz de consentir relações sexuais ou pessoa 

incapaz de oferecer resistência, independentemente de sua idade, tem-se a classificação legal 

como estupro de vulneráveis, cuja definição trazida pelo Código Penal Brasileiro é: 

 

[...] Estupro de vulnerável. Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos [...] § 1º Incorre na mesma pena quem 

pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 

outra causa, não pode oferecer resistência. (BRASIL, 1940). 
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O delito de estupro de vulneráveis objeto deste estudo de fluxo do sistema de justiça 

criminal, previsto no Código Penal Brasileiro (CPB), está sujeito a uma pena mínima de 

reclusão de 8 (oito) anos e máxima de 30 (trinta) anos, a depender das qualificadoras e causas 

de aumento de pena, que se revelam em circunstâncias que produzem resultados mais graves 

ou que acrescem à pena15. Trata-se de delito de ação pública incondicionada, ou seja, não 

depende de representação da vítima ou de seu representante legal para o início da ação penal 

pelo Estado. 

Cometido o delito de estupro de vulneráveis, a sua porta de entrada no sistema de justiça 

criminal, se inicia pela da Polícia (Militar ou Civil), que ao tomar conhecimento do fato 

registrará o boletim de ocorrência. No caso de Minas Gerais, o registro é realizado por meio do 

sistema REDS, sistema integrado que permite o registro de boletins de ocorrência de todos os 

órgãos de Segurança Pública e Defesa Social do Estado de Minas Gerais. 

A Polícia Civil, detentora da função investigativa, após o registro da ocorrência, 

instaurará o inquérito policial, que visa coletar provas de autoria (quem praticou o crime) e 

prova de materialidade (elementos que confirmam a existência do crime).  

Em Belo Horizonte, nos termos das resoluções 7.196/2009 e 8.004/2018, que dispõem 

sobre as unidades policiais civis, de âmbito territorial e atuação especializada, que integram a 

estrutura orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a atribuição para a investigação 

dos crimes de estupro de vulneráveis (vítimas menores de 14 anos) praticados por autores 

maiores de idade, fica a cargo da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao 

Adolescente (DEPCA). No caso de vítimas maiores de 18 anos, portadoras de alguma 

enfermidade ou deficiência mental que não tenham o necessário discernimento para a prática 

do ato, ou que, por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência, a atribuição para a 

investigação fica a cargo da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Idoso e 

Deficientes (DEMID)16. 

Se o suspeito do crime de estupro de vulneráveis tiver sido detido em situação de 

flagrante, ou seja, logo após a prática do fato, a fase de investigação poderá ser iniciada por um 

                                                 
15Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - 

reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. § 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 

alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou 

que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência; § 3o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza 

grave: Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos; § 4o  Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 12 

(doze) a 30 (trinta) anos; § 5º  As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se 

independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao 

crime. (BRASIL, 1940). 
16 As Resoluções 7.196/2009 e 8.004/2018, definem ainda a atribuição das Delegacias Especializadas de Apuração 

de Atos Infracionais- DEAI, em Belo Horizonte, para os casos de estupros de vulneráveis praticado por 

adolescentes infratores.  
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APFD, onde o autor será conduzido, via de regra, pela Polícia Militar17, até a presença do 

delegado de polícia, que lavrará o auto, realizando a oitiva dos policiais condutores, 

testemunhas e vítima, além de providenciar a expedição de guias para exame de corpo delito e 

coleta de outras provas materiais relacionadas à situação de flagrância. No caso de ratificação 

da prisão em flagrante do suspeito pelo delegado, ela será imediatamente comunicada ao juiz, 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública, caso o suspeito não tiver advogado particular 

constituído. A investigação, instrumentalizada no inquérito policial, iniciado por meio de 

APFD, seguirá com a coleta de todas as demais provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, 

até a emissão de um relatório final conclusivo que será remetido à Justiça18.  

Quando o registro das ocorrências dos casos de estupro de vulneráveis não indicam 

informações sobre a autoria do crime ou nos casos em que indicam, mas o suspeito já não está 

em situação de flagrante delito, a investigação policial, instrumentalizada no inquérito, será 

iniciada por meio de uma Portaria. Nesse documento expedido pelo delegado de polícia serão 

listadas todas as diligências legais que, a critério da autoridade, serão cabíveis ao 

esclarecimento dos fatos, como oitiva da vítima, testemunhas e solicitações de exames periciais.  

No decorrer da investigação, mesmo a iniciada por meio de portaria, o delegado de 

polícia, em casos específicos previstos em lei, poderá pleitear pela prisão cautelar do suspeito19. 

Na oportunidade em que o inquérito vai à Justiça e após manifestação do Ministério Público, o 

juiz decide pela decretação ou não da prisão cautelar e, em caso positivo, expede um mandado 

de prisão em desfavor do suspeito. A investigação seguirá e o delegado de polícia, solicitando 

ou não a prisão, providenciará a execução das diligências necessárias para a conclusão do caso 

e ao final elaborará um relatório para remessa à Justiça. 

  

Nos casos das investigações policiais iniciadas com suspeito preso, por meio de APFD, 

ou em sendo eventualmente decretada outra prisão cautelar no inquérito policial, o prazo legal 

para a conclusão das investigações é de 10 dias. Estando o suspeito solto, nos casos de 

investigações iniciadas por portaria ou havendo relaxamento da prisão anteriormente decretada, 

o prazo legal para a conclusão será de 30 dias. Estes prazos poderão ser prorrogados mediante 

solicitação do delegado de polícia quando demonstrada a complexidade do caso, oportunidade 

                                                 
17 Registre-se que a Polícia Militar, normalmente, é quem primeiro chega ao local do crime quando de um 

acionamento em casos de flagrante, tendo em vista a sua função ostensiva de patrulhamento. 
18 Art.10 Código de Processo Penal, §1oA autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará 

autos ao juiz competente. (BRASIL, 1941). 
19 De acordo com a doutrina processual penal brasileira, além da prisão em flagrante delito, também são espécies 

de prisões cautelares as prisões: temporária e preventiva.  
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em que, após manifestação do Ministério Público, será demarcado novo prazo pelo juiz para a 

conclusão do inquérito.  

Encerradas as investigações dos casos de estupro de vulneráveis pela Polícia Civil, o 

inquérito policial será relatado e remetido à Justiça. O relatório final de investigações tratará as 

informações de tudo o que foi apurado, podendo trazer o indiciamento do suspeito, se 

comprovada a autoria e materialidade delitiva, ou o não indiciamento, nos casos de não 

comprovação dos fatos. O delegado de polícia, não poderá mandar arquivar o inquérito policial, 

ainda que não sejam encontrados quaisquer elementos comprovatórios do crime, devendo 

remeter as suas conclusões, sejam com indiciamento ou sem indiciamento, à Justiça20. 

Os inquéritos policiais de estupro de vulneráveis, em andamento ou concluídos, são 

distribuídos pela Polícia Civil em Belo Horizonte, quando se trata de vítimas menores de 17 

anos, junto à Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente (VECCA), 

responsável pelo processamento dos casos envolvendo crianças ou adolescentes vítimas de 

violência21.  

No caso de vítimas maiores de 18 anos, portadoras de alguma enfermidade ou 

deficiência mental22 que não tenham o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, 

por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência, a competência para o processamento 

fica a cargo das Varas Criminais ou Varas de Violência Doméstica. 

O inquérito policial concluído, após passar pela secretaria do juízo, será destinado ao 

Ministério Público com atribuição para atuação junto à vara, na linguagem jurídica será “dado 

vistas” do inquérito recebido ao promotor de justiça.  

O promotor de justiça após receber o inquérito policial concluído pelo delegado de 

polícia, poderá adotar basicamente três medidas. Na primeira, entendendo presentes elementos 

de autoria e materialidade delitiva, oferecerá denúncia, remetendo para análise do juiz. Acatada 

a denúncia feita pelo Ministério Público, formalmente se inicia o processo contra um 

determinado autor, o indiciado no inquérito passa então a ser réu no processo criminal.  

A partir da denúncia, a fase de instrução criminal se concentrará no Fórum e Varas 

Criminais, momento que entra em cena a Defensoria Pública ou advogado particular. Diferente 

do que ocorre no inquérito, a partir desta fase, a presença da defesa é indispensável, pois há 

                                                 
20 Art.17.A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. (BRASIL, 1941) 
21No âmbito do Judiciário, a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente foi instituída em 

Belo Horizonte, no ano de 2013, por meio da Resolução n° 729 do órgão superior do TJMG, alterada pela 

Resolução n° 888/2019 determinando-se a competência para processar e julgar as medidas protetivas e os crimes 

praticados contra criança e adolescentes vítimas de violência dentre eles o estupro de vulneráveis. 
22 Expressões utilizadas pelo CPB para definir as vítimas no artigo 217-A. Estupro de vulnerável. 
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acusação formal, onde prevalece a lógica do contraditório (RIBEIRO, 2009). A instrução 

criminal seguirá dirigida e administrada pelo juiz até a sentença. 

À vista do inquérito policial concluído, como segunda opção, caso entenda não estarem 

presentes todos os elementos necessários para o oferecimento de denúncia, poderá o promotor 

de justiça solicitar a realização de outras diligências entendidas como imprescindíveis para a 

formação de sua convicção23. Estas diligências serão lançadas em uma cota ministerial, 

encaminhada ao juiz, que por sua vez, despachará retornando o procedimento à Delegacia de 

Polícia (DEPOL) para realização das novas diligências requisitadas pelo Ministério Público. 

Como terceira e última opção, à vista do inquérito policial concluído, poderá o 

Ministério Público, entendendo não estarem presentes indícios suficientes de autoria e prova da 

materialidade delitiva, sugerir à Justiça o arquivamento do procedimento investigativo, 

oportunidade em que o juiz, analisando a manifestação ministerial, decidirá pelo arquivamento 

ou não24. Caso o juiz concorde com a manifestação do promotor, determinará o arquivamento 

do procedimento investigativo, sem que haja denúncia ou processo. 

Conforme se verifica, o promotor de justiça tem liberdade e autonomia para avaliar o 

inquérito recebido. “Isto implica dizer que promotor e delegado podem divergir sobre os 

aspectos jurídicos dos casos apresentados. O mesmo acontece com o juiz criminal, que pode 

divergir sobre a interpretação do delegado e do promotor” (TRINDADE; SPAGNA; MACIEL; 

2010, p.223).  

O fluxo da justiça para os casos de estupro de vulneráveis, na fase processual, tendo em 

vista a pena cominada, segue, no caso dos autores maiores de 18 anos, o rito comum ordinário25, 

que comporta, basicamente: o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público; citação do 

réu; interrogatório; resposta à acusação (defesa preliminar); audiência de instrução com oitivas 

das testemunhas de acusação e da defesa; alegações finais; sentença.  

Nessa fase processual, em Belo Horizonte, caberá ao juiz das Varas Especializadas ou 

Criminais, após o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público, tomar todas as 

decisões no fluxo processual criminal, além de conduzir a fase de instrução do processo, com 

                                                 
23Art.16.O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas 

diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. (BRASIL, 1941). 
24De acordo com o previsto no Art. 18 do CPP, nem o Delegado de Polícia, nem o Ministério Público, poderão 

mandar arquivar os autos do inquérito policial. De forma geral, o requerimento é feito pelo Ministério Público, 

mas é sempre endereçado à autoridade judiciária, que é quem decide. No caso de discordância do pedido, o juiz 

pode remeter os autos ao Procurador Geral de Justiça- art.28 CPP (BRASIL, 1941). 
25Art. 394. O procedimento será comum ou especial.§1o O procedimento comum será ordinário, sumário ou 

sumaríssimo: I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 

(quatro) anos de pena privativa de liberdade; II - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima 

cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; III - sumaríssimo, para as infrações penais 

de menor potencial ofensivo, na forma da lei. (BRASIL, 1941). 
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interrogatório do réu, oitiva de testemunhas e aplicação de sentença, que pode condenar ou 

absolver o acusado. 

No caso de sentença condenatória expedida pelo juiz, se não houver recursos, o autor é 

encaminhado ao Sistema Prisional, que é responsável pela administração dos presídios 

encarregados de prover condições mínimas para que o sentenciado cumpra sua pena privativa 

de liberdade. No caso de sentença absolutória, o processo criminal será arquivado, na linguagem 

jurídica “baixado”.  

Destaca-se que, em que pese o sistema prisional figure como porta de saída do sistema 

de justiça criminal, esta pesquisa se limita à sentença expedida pelo Judiciário em primeira 

instância. Tal decisão se justifica diante das dificuldades em acompanhar os recursos em 

segunda instância e o processamento das penas nos estabelecimentos prisionais, que em regra, 

demandaria um prazo mais longo e diversificado para o efetivo cumprimento (VARGAS; 

RIBEIRO, 2008). 

Conforme demonstrado o sistema de justiça criminal é composto por organizações 

responsáveis por tarefas distintas dentro do fluxo processual. Para garantir o processamento dos 

crimes de estupro de vulneráveis, de forma efetiva, é necessário que as instituições funcionem 

de forma articulada e harmoniosa, a fim de fazer frente ao combate desta modalidade criminosa, 

dando uma resposta eficaz à sociedade. 

O fluxograma apresentado na figura 02 demonstra as fases de processamento dos delitos 

de estupro de vulneráveis praticados por autores maiores de 18 anos no Sistema de Justiça 

Criminal, desde a ocorrência do crime até a sentença em primeira instância. 
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Figura 2 – Fluxograma do processamento dos crimes de estupro de vulneráveis segundo 

o CPP  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tendo sido apresentado o sistema de justiça criminal brasileiro, as organizações que o 

compõem, o papel de cada uma delas no fluxo e, ainda, o fluxo de processamento para o delito 

de estupro de vulneráveis, no tópico a seguir, serão tratadas as questões teóricas presentes na 

literatura especializada acerca do tema, que possam ajudar a compreender a partir de uma 

perspectiva sociológica, como funciona o fluxo do sistema de justiça para o crime de estupro 

de vulneráveis em termos de produtividade e tempo na comarca de Belo Horizonte.  

 



39 

4 ESTUDOS DE FLUXO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO: 

PRINCIPAIS ABORDAGENS SOCIOLÓGICAS  

 

Neste tópico serão apresentadas as principais abordagens sociológicas adotadas nos 

estudos de fluxo do sistema de justiça criminal brasileiro que orientam esta dissertação. Elas 

nos levam a desenvolver hipóteses sobre a fragilidade do sistema de justiça criminal para 

investigar e processar os casos de estupro de vulneráveis que chegam ao seu conhecimento, 

tanto no aspecto da morosidade, quanto da produtividade, fatores que contribuem para a 

disseminação da ideia de impunidade.  

Segundo Vargas (2014), o sistema de justiça criminal pode ser estudado de diferentes 

maneiras, dentre elas as práticas de construção social e institucional do crime e a sua 

representação, as quais podem ser expostas em números e taxas a partir dos processos decisórios 

do fluxo, com a sequência de movimentações na polícia, justiça e execução penal.  

O estudo de fluxo do sistema de justiça se configura como a forma mais adequada de se 

investigar a incidência de crimes e o processamento dos seus autores. Dessa forma, possibilitam 

a identificação das principais perdas ou rupturas do sistema, por meio do cálculo do percentual 

de casos que se encerram em cada uma das fases do fluxo (policial, ministerial ou judicial). 

Também permitem a compreensão dos fatores que levam determinados casos à sentença e 

outros não (VARGAS, 2007). 

A compreensão do funcionamento e a reconstituição do fluxo de processamento dos 

crimes é relevante por que permite verificar, em primeiro momento, o número de casos que 

conseguem perpassar todas as fases do processamento (registro da ocorrência, instauração do 

inquérito, conclusão do inquérito, denúncia, instrução processual e sentença) e quais seriam os 

determinantes desta “sobrevivência” até a fase final. Em segundo plano, é possível calcular o 

percentual de casos que se encerra em etapas específicas do processamento, mensurar taxas e, 

por conseguinte, avaliar a produção decisória das principais agências integrantes do sistema de 

justiça criminal (VARGAS; RIBEIRO, 2008). Nas palavras de Renato Lima (2000, p.6): 

 

Estudo de Fluxo de Justiça é um estudo das trajetórias dos indivíduos no interior do 

Sistema Criminal, desde a ocorrência policial até o cumprimento da pena no sistema 

penitenciário, passando pelo inquérito, processo e execução criminal. Este tipo de 

análise permite visualizar, em termos estatísticos, as quebras, os afunilamentos e as 

rupturas que ocorrem no funcionamento do Sistema Criminal. Além disso, permite o 

cruzamento de informações biográficas e processuais, gerando análises sobre o 

movimento da criminalidade e as respostas institucionais que são dadas aos crimes e 

aos criminosos. Podem-se cruzar, entre outras, informações sobre sexo, naturalidade, 

profissão, cor da pele do indivíduo com o tipo de crime cometido, a sentença 

proferida, a duração da pena, o tipo de estabelecimento em que a pena foi cumprida, 
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os benefícios concedidos. Podem-se ainda cruzar apenas as informações processuais, 

fornecendo um retrato da atuação da Justiça.” (LIMA, 2000, p.6). 

 

Feitas estas ponderações sobre a relevância e utilidade dos estudos de fluxo do sistema 

de justiça criminal, serão analisadas algumas das principais abordagens teóricas adotadas nas 

pesquisas de fluxo brasileiras, as quais poderão auxiliar na compreensão do problema empírico 

proposto. 

 

4.1 Articulação e ajustes informais das organizações do sistema de justiça criminal 

 

Os primeiros estudos sobre a temática de fluxo do sistema de justiça criminal no Brasil 

datam dos anos 1980 e se dedicavam a problematizar as relações que as organizações da justiça 

criminal estabeleciam entre si. Esses estudos, realizados a partir de uma abordagem 

organizacional, normalmente eram direcionados a um dos integrantes da administração da 

justiça, seja a fase policial, judicial ou prisional (SAPORI; LIMA, 2017). 

O grau de articulação ou disjunção das organizações do sistema de justiça criminal 

brasileiro, foi referido pela primeira vez por Edmundo Campos Coelho, em seu artigo intitulado 

“A administração da Justiça Criminal no Rio de Janeiro: 1942-1967”, publicado em 1986. 

Nesse estudo, o autor desenvolve a hipótese da administração da justiça criminal ser constituída 

de “subsistemas frouxamente integrados” (VARGAS; RODRIGUES, 2011). 

Sapori (1995) analisando o papel das instituições legais e organizacionais do sistema de 

justiça criminal brasileiro, destaca que a provisão de ordem pública implica a realização de 

tarefas diversas por parte do Estado, que vão desde o patrulhamento da polícia em vias públicas, 

até a custódia de indivíduos condenados pela prática de crimes. Segundo o autor, essas 

atividades estão a cargo de organizações distintas, cujas posições estariam articuladas em um 

tipo de network organizacional, estabelecido pelo ordenamento legal dos códigos processuais. 

O autor adverte, porém, que: 

 

Evidências empíricas obtidas em contextos sociais diversos apontam para o fato de 

que o equilíbrio e a articulação previstas no arcabouço formal não se realizam 

plenamente em sua dinâmica cotidiana. O sistema de justiça criminal é melhor 

descrito como arena de conflito e de negociação de segmentos organizacionais 

frouxamente conectados (SAPORI, 2006, p.765). 

 

Conforme detectado nos estudos citados, em que pese a previsão dos códigos 

processuais e legislações especiais definam a atuação concatenada das agências pertencentes 

ao sistema de justiça criminal, elas acabam atuando de forma desarticulada e conflituosa, o que 
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muitas vezes permite compreender as dificuldades e obstáculos que se colocam no seu 

funcionamento e ainda as fragilidades e ineficiências do sistema (SAPORI, 2006). 

A pouca integração dos órgãos que compõem o sistema de justiça criminal brasileiro, 

foi proposta tendo como base a abordagem institucional, no âmbito da sociologia das 

organizações de Meyer e Rowam (1977) e de Hagan, Hewit e Alvin. (1979). 

Meyer e Rowam (1977) propuseram a categoria loosely coupled system (sistema 

frouxamente articulado) onde os elementos estruturais das organizações formais, que delimitam 

como e com que fins as atividades são feitas, funcionam, não como coordenação e controle, 

mas quase sempre são frouxamente articulados entre si (VARGAS; RODRIGUES, 2011). 

Nesse sentido, Sapori (2006), explica que: 

 

A noção de loosely coupled systems insere-se numa vertente de trabalhos de 

estudiosos das organizações, com claro vínculo com a tradição neoweberiana. Sem 

perder de vista o tipo ideal weberiano, uma série de autores projetam uma concepção 

mais heterodoxa da burocracia, que não se limita às suas características estruturais 

básicas, quais sejam formalidade, impessoalidade, rotinização e especialização. 

Fatores não racionais interferem nos cursos de ação individual no interior das 

organizações e definem seus mecanismos de controle endógenos e suas relações com 

o ambiente social. Nessa concepção, as organizações complexas não passam de um 

conjunto de atividades frouxamente articuladas (SAPORI, 2006, p.765). 

 

Para Meyer e Rowam (1977) os elementos estruturais são apenas frouxamente ligados 

uns aos outros, o que permite violação de regras frequentes, decisões constantemente não 

implementadas e que, se implementadas, têm consequências incertas, tecnologias com 

eficiência problemática, permitindo-se subversão nos sistemas de avaliação e auditoria, 

culminando em pouca coordenação. 

A abordagem institucionalista de Meyer e Rowam (1977) propõe que essa característica 

de frouxa articulação, de boa parte das organizações das sociedades modernas, se deve ao fato 

de sua estrutura formal refletir a realidade construída socialmente como mitos do ambiente, 

muitas vezes reforçados pela opinião pública ou pela lei. Esses mitos seriam incorporados à 

estrutura da organização como regras formais o que garante a legitimidade, mesmo quando são 

inconsistentes ou quando conflitam com o seu funcionamento efetivo (MEYER; ROWAN, 

1977). 

As organizações, para resolver contradições e conflitos entre regras formais e 

efetividade, podem se valer da disjunção, de maneira a possibilitar a minimização dos conflitos 

e  outras vezes das manifestações de confiança e de boa fé interna e externamente. É a confiança 

nos mitos que justificam a existência da organização e pressuposição de que todos os 

participantes da organização agem de boa-fé (VARGAS; RODRIGUES, 2011).  
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As estratégias de disjunção e confiança articuladas entre as organizações permitem 

evitar a inspeção e avaliação efetivas. Assim, é a disjunção que minimiza os conflitos e as 

disputas gerados entre as regras formalizadas e a prática e entre as unidades dirigidas à atividade 

fim. A legitimação da estrutura formal das organizações é possibilitada pela quebra da 

integração, permitindo que as atividades continuem respondendo às necessidades práticas que 

são colocadas. Passa a prevalecer a lógica da confiança, no lugar de controle e avaliação 

(VARGAS; RODRIGUES, 2011).  

As análises de Meyer e Rowam (1977) foram aplicadas por Hagan, Hewit e Alvin 

(1979), que estudaram o sistema de justiça criminal americano, destacando a figura dos 

probation officers26nos processos de decisão. Segundo os analistas, a criação do subsistema de 

probation tem relação com a fabricação de mitos legais e não com a reestruturação dos 

processos de decisão. Para os autores, os tribunais criminais, para atender as suas necessidades 

de legitimação, incorporaram como regras institucionalizadas as prescrições da justiça 

individualizada. O sistema funcionaria, em relação à justiça individualizada, ora de forma 

integrada ora de forma desintegrada. Assim, prevaleceria a junção quando as recomendações 

feitas pelos agentes de probation não conflitassem com as demandas por eficiência do tribunal. 

Já quando houvesse conflito, a disjunção seria a forma encontrada pelos tribunais americanos 

para preservar o mito de individualização. Os autores destacam que, o papel do probation 

officer seria cerimonial, tendo em vista que confere legitimidade aos tribunais e preserva o mito 

da individualização (VARGAS; RODRIGUES, 2011). 

Hagan, Hewit e Alvin (1989) analisou a ideia de conexões entre as estruturas 

organizacionais e o poder político. Para o autor, as forças políticas influenciariam o 

funcionamento do sistema de justiça, provocando uma maior integração. O autor sugere que 

nas situações em que o sistema for mobilizado para atingir propósitos políticos, a reação 

cerimonial, utilizada no cotidiano das organizações, não seria mais regra, sendo substituída por 

uma certa articulação. Como exemplo o autor cita, políticas de guerra às drogas, ao crime 

organizado ou reações a um evento inesperado (HAGAN; HEWIT; ALVIN, 1989). 

Sapori (2006), citando os trabalhos de Prates (1999) e Powell, Dimaggio (1991), frisa 

que a estrutura formal das organizações é apenas um elemento que condiciona os processos 

decisórios dos atores. O autor, concebendo ideais neoinstitucionalistas da sociologia das 

                                                 
26 Os probation officers, agentes cuja função é investigar a personalidade e as situações social e legal do acusado 

e então, elaborar uma recomendação individualizada para a sentença, surgiu primeiro em departamentos de cortes 

juvenis americanas e depois em cortes de adulto. O propósito da criação desses departamentos foi decorrente do 

postulado do direito positivista de relacionar o castigo ao criminoso e não ao crime. (HAGAN et al, 1979 apud 

VARGAS; RODRIGUES, 2010). 
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organizações, destaca uma imagem alternativa da relação entre estrutura e ação individual, na 

qual outras dimensões cognitivas dos atores interferem em suas atitudes e comportamentos 

internos das organizações. Enquanto agentes racionais, os atores visam a realização de seus 

interesses, não como maximizadores de preferências estruturadas, mas como agentes limitados 

pelo contexto institucional-organizacional, no qual adquirem significado as esferas, sociais e 

individuais da interação. 

Segundo Coelho (1986) a disjunção do sistema de justiça criminal estaria relacionada à 

diferente lógica prevalecente em cada uma das organizações do sistema, destacando ainda que 

poderia haver um certo grau de articulação entre elas, obtido via papéis ou outros ajustes 

práticos. 

 

A disjunção ocorreria devido a lógica diferenciada prevalecente em cada organização 

do sistema. Enquanto a polícia atua repressivamente buscando prender e indiciar 

indivíduos, promotores e juízes seguem outra lógica que deve considerar não apenas 

limites probatórios, como também recursos e custos da repressão. Já um certo grau de 

junção seria obtido via papéis, também podendo ser alcançado por meio de receitas 

práticas profissionais ou de construção social dos tipos. (COELHO, 1986, apud 

VARGAS; RODRIGUES, 2011, p. 81). 

 

No mesmo sentido, Sapori (2006) destaca que a integração entre as organizações que 

compõem o sistema de justiça criminal não se apresenta tão harmoniosa, sendo os níveis de 

conflitos e disjunções expressões da frouxa articulação: 

 

A frouxa articulação na justiça criminal pode se expressar nos níveis de conflito e 

disjunção existentes nas relações entre as organizações do network. Os diferentes 

segmentos organizacionais tendem a agir segundo lógicas distintas e muitas vezes 

conflitantes, contrariando a divisão de trabalho harmoniosa inicialmente prevista. 

(SAPORI, 2006, p.769). 

 

A disjunção do sistema de justiça criminal, não é uma característica exclusiva do sistema 

de justiça brasileiro, conforme destacam Vargas e Rodrigues (2011), ao contrário, até os anos 

de 1980 ela balizou boa parte do sistema de justiça criminal no mundo, sendo o efeito funil27 a 

sua expressão mais visível. Para as autoras, uma das razões para a disjunção, pode ser explicada 

no fato de os sistemas de justiça criminal modernos terem sido compelidos a atender às 

demandas de pretensão do Estado Moderno no exercício de monopólio do controle do crime 

(VARGAS; RODRIGUES, 2011). Nesse sentido, Vargas e Rodrigues (2011) concluem: 

                                                 
27 Coelho (1986) já havia destacado em seu estudo sobre a análise do processo decisório da justiça criminal na 

cidade do Rio de Janeiro entre 1942 à 1967, a existência de um “efeito funil”, pois apenas uma parte dos indiciados 

chegavam à fase de processamento e uma parte ainda menor era condenada por sentenças exaradas pelo Judiciário. 
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Portanto, seguindo o esquema proposto por Meyer & Rowan (1977), o “mito do estado 

soberano”, como o denominou Garland (2008) foi incorporado aos SJCs modernos 

como regras institucionalizadas e a disjunção foi a forma encontrada para garantir a 

sua legitimidade, permitindo que esses sistemas atendessem, de um lado, à meta de 

controle do crime, perseguida de forma cerimonial (visto ser uma meta impossível de 

ser realizada) e, de outro, às necessidades práticas do sistema. O que, ao nosso ver, é 

particular ao Brasil e destoante do esquema proposto pela teoria das organizações 

(TO) é o fato de a disjunção não ser acompanhada de manifestações de confiança e 

boa fé. Muito pelo contrário, prevalece em nosso sistema a desconfiança entre os 

operadores responsáveis por administrar a justiça. (VARGAS; RODRIGUES, 2011, 

p. 81). 

 

Neste ponto, faz-se necessário um parêntese sobre o estudo realizado em Belo 

Horizonte, onde Vargas e Nascimento (2010) traçaram uma abordagem empírica do inquérito 

policial, observando o papel desse instrumento no sistema de justiça criminal, destacando a 

disjunção entre as organizações e a manifestação de desconfiança entre os operadores, 

destoando do proposto pela teoria das organizações. 

Nessa pesquisa, os autores observaram uma grande desarticulação entre os trabalhos 

realizados pelos operadores da justiça, especialmente na relação estabelecida entre a Polícia 

Civil e o Ministério Público. Analisando este estudo, Vargas e Rodrigues (2011) destacam que 

o relacionamento protocolar, apenas via papel, caracteriza a disjunção entre Polícia Civil e o 

Ministério Público, fator que prejudica sensivelmente a qualidade e celeridade do processo. 

 

Tanto pelo lado da PC, quanto pelo do MP, foi unânime, por ocasião da pesquisa, o 

reconhecimento de que existe hoje uma grande desarticulação entre os trabalhos 

realizados pelas duas instituições. De acordo com os operadores, a relação entre 

Polícia Civil e Ministério Público desenvolve-se, exclusivamente, através da troca dos 

documentos necessários ao atendimento das necessidades burocráticas dos inquéritos 

policiais. E o fato de a relação entre PC e MP se dar apenas através de “papéis” parece 

prejudicar sensivelmente a qualidade e a celeridade das investigações policiais e, 

consequentemente, das denúncias oferecidas pelo Ministério Público. (VARGAS; 

RODRIGUES, 2011, p. 81). 

 

Vargas e Rodrigues (2011), tomando a premissa de um grau considerável de 

desarticulação dos subsistemas e de falta de confiança interorganizacional na fase de 

investigação policial e entre os diferentes operadores que compõem o sistema de justiça 

criminal brasileiro, destacam o papel do inquérito policial como mecanismo de coordenação 

alternativo à confiança. Com auxílio na teoria organizacional, as autoras afirmam que: 

 

O inquérito policial desempenha um papel crucial de articulação das atividades dos 

operadores da fase de investigação policial (que, como vimos, atuam seguindo, 

alterando ou desviando-se das regras estabelecidas ou criando regras próprias). De um 

lado, ele permite que a investigação criminal seja apresentada como ela deveria ser e 
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não como foi realizada efetivamente (de forma cerimonial). De outro, restringe e 

sanciona o comportamento dos operadores, de forma a conseguir algum grau de 

cooperação e controle das ações realizadas, cooperação esta obtida muito mais por 

meio de relações construídas a partir de contatos pessoais, do que aquelas decorrentes 

de comportamentos de rotina padronizados. (VARGAS; RODRIGUES, 2011, p. 93). 

 

Sapori (2006), considerando a frouxa articulação e os níveis de conflito existentes entre 

as organizações do sistema de justiça criminal, destaca ainda as recorrentes disputas por espaços 

de poder, competições por recursos escassos, além de críticas recíprocas entre os diversos 

segmentos organizacionais, que mutuamente atribuem-se a responsabilidade por eventuais 

fracassos do sistema, como foco crônico de ineficiência deste. 

Analisando os procedimentos rotineiros relacionados à operacionalização do Código 

Processual Penal, a despeito das divergências que existem entre os atores que compõem o 

sistema, verifica-se que, assim como na fase de investigação o inquérito desempenha um papel 

de junção, na fase judicial, a meta de eficiência também constitui um elo de integração 

(SAPORI, 1995).  

Segundo Sapori (1995), haveria uma articulação derivada de um compromisso tácito 

entre juízes, promotores e defensores quanto ao alcance de uma meta de agilidade dos 

processos. Lima (2017) se referindo aos estudos de Sapori (1995) destaca que: 

 

Os atores legais (promotor, juiz e defensor público), membros de organizações 

distintas, com tarefas particulares a serem desempenhadas no curso do processo penal, 

em um primeiro momento possuem interesses diversos, embora não necessariamente 

divergentes. O compromisso básico desses atores legais, antes de tudo, não é com os 

respectivos fins formalmente atribuídos aos seus papéis ocupacionais, mas sim com o 

fim pragmático institucionalizado no sistema (LIMA, 2017, p. 55). 

 

Considerando a frouxa articulação entre as agências integrantes do sistema de justiça 

criminal responsáveis pela manutenção da ordem pública e o hiato existente entre as regras 

legais e a sua implementação prática entre os atores do sistema, Sapori (1995) desenvolveu o 

conceito de “justiça linha de montagem”, destacando que: 

 

A prevalência da meta da eficiência na justiça criminal brasileira também possibilitou 

a institucionalização de uma série de procedimentos práticos que determinam como 

fazer justiça de modo ágil. Passo a denominar esse conjunto de procedimentos como 

compondo uma "justiça linha de montagem" (SAPORI, 1995, p. 04). 

 

O estudo realizado pelo autor na primeira metade da década de 90 nas varas criminais 

da Comarca de Belo Horizonte, revelou que elas institucionalizaram um certo modo de fazer 

justiça, caracterizado pelo processamento seriado dos crimes, marcada pelo tratamento 
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padronizado dos processos, onde eram desconsideradas as especificidades e individualidades. 

Segundo o autor, os atores do sistema classificam os processos em categorias, definindo padrões 

de decisão e de ação (SAPORI, 1995). 

Sapori (2006) destaca que a lei é ritualisticamente aplicada, estrategicamente ignorada 

ou reinterpretada conforme as necessidades organizacionais. A concepção de uma justiça tipo 

linha de montagem traduz a ideia da existência de arranjos informais para viabilizar a 

manutenção de taxas elevadas de produção (SAPORI, 2006). Entretanto, o autor adverte que, 

“muitos desses arranjos informais são inconsistentes com os formalismos legais que articulam 

os atores do sistema” (SAPORI, 2006, p.773). 

O pressuposto de arranjos informais e de justiça em linha de montagem também foi 

destacado no estudo realizado por Batitucci et al. (2010) onde, analisando a dinâmica de atuação 

do Juizado Especial Criminal em Belo Horizonte, concluiu-se que:  

 

É possível afirmar que o procedimento realizado nessa arena é típico de uma linha de 

montagem, uma vez que a linguagem é padronizada tendo em vista os termos jurídicos 

utilizados, as decisões são formalizadas de acordo com o tipo de caso, os formulários 

estão sempre prontos aguardando apenas o nome dos envolvidos. Essa inversão de 

prioridades significa, na realidade, uma reaproximação do modo de trabalho desse 

com o vigente nas instâncias tradicionais do poder judiciário. A padronização, nessas 

instâncias, é reconhecida pelos juízes, os quais realizam encontros com os seus pares 

para delinear o padrão de operosidade, o tipo de sentença para determinados delitos e 

o modo que o fluxo processual deve ser estruturado no sentido de se ter menor 

dispêndio de recursos com maior produtividade. (BATITUCCI et al. 2010, p.267). 

 

No mesmo sentido, RIBEIRO (2017), analisando dados de janeiro de 2008 a setembro 

de 2015 das Varas Criminais de Tóxicos em Belo Horizonte, afirmou que o processamento do 

tráfico de drogas nesta cidade se enquadra na categoria de “justiça em linha de montagem”, 

produzindo uma massa de encarcerados por esse delito sem maiores questionamentos quando 

diante do peso da palavra da autoridade policial responsável por uma prisão em flagrante. 

Frente aos estudos tratados verifica-se que as organizações que compõem o sistema de 

justiça criminal, vivenciando diferentes realidades e situações fáticas, instituem rotinas e 

procedimentos internos próprios visando solucionar as questões práticas que lhes são 

apresentadas. Partindo da perspectiva de interação entre as organizações, parte da literatura, 

sugere que o sistema de justiça criminal se caracteriza pela frouxa articulação e ajustes 

informais entre os atores que o integram. Podendo-se citar, conforme Oliveira e Machado 

(2018): Adorno (1994, 2009); Andrade (2011); Antunes (2013); Coelho (1986); Porto (2015); 

Ruschel (2006); Sapori (2006); Silva, (2010), Vargas (2014). 
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Conforme se verifica o sistema de justiça criminal pode ter padrões diferenciados de 

funcionamento, sem que um se sobreponha ao outro. Mostra-se duas rotinas organizacionais 

diferentes que são acionadas a depender da natureza do caso em questão. Assim, o sistema pode 

se desarticular para evitar a responsabilização por sua ineficiência ou se articular 

demasiadamente para mostrar como ele está comprometido com as políticas de controle do 

crime. Neste sentido, a abordagem sobre a frouxa articulação e os ajustes informais e o 

paradigma da justiça linha de montagem, serão úteis para compreender as características do 

sistema de justiça criminal que se pretende estudar. 

 

4.2 Transcurso do tempo, morosidade e eficiência no sistema de justiça criminal 

 

A problemática da pesquisa de fluxo do sistema de justiça criminal diz respeito a sua 

incapacidade de processar adequadamente os delitos que chegam ao seu conhecimento, fator 

que contribui para a disseminação da ideia de impunidade. A compreensão e reconstituição do 

fluxo de processamento dos crimes emerge como análise de particular importância porque, 

quanto maior a diferença em termos percentuais, entre os crimes registrados e os que chegam 

ao sentenciamento, maior é a noção de impunidade em uma sociedade, uma vez que pode 

indicar um grande número de direitos lesados sem o exame judicial (RIBEIRO; SILVA, 2010). 

Ademais, é importante frisar que a percepção da população quanto a incapacidade das 

instituições integrantes do sistema de justiça em detectar, processar e punir os autores de crimes, 

acaba fomentando a subnotificação dos casos. 

Aqui, coloca-se em pauta o transcurso de tempo, a morosidade e a eficiência do sistema 

de justiça criminal para dar uma resposta à sociedade acerca de um crime cometido. Avalia-se 

ainda a atuação conjunta das organizações integrantes do sistema para investigar, processar e 

julgar os casos que chegam ao seu conhecimento. Conforme esclarece Sapori (2006, p.772): 

 

Está em questão aqui o grau de morosidade do fluxo processual. Por outro lado, 

envolve comparar em termos proporcionais a relação entre o número de crimes 

oficialmente registrados e o número de sentenças proferidas num mesmo período de 

tempo, captando o perfil do efeito funil do sistema. Está em questão aqui a 

competência do sistema para detectar os eventos criminosos efetivamente ocorridos, 

reduzindo a magnitude do subregistro criminal (cifra negra), bem como sua 

capacidade de investigá-los e julgá-los, realizando as fases diversas previstas no fluxo 

processual. 

 

Os estudos sobre o fluxo de processamento dos delitos pelo sistema de justiça criminal 

são importantes pois funcionam como um indicador da própria capacidade das organizações 
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em implementar a ideia de justiça (RIBEIRO, 2009). Nesse contexto, há uma dicotomia 

intrínseca ao trâmite processual dos delitos: De um lado, a sociedade espera que a Justiça seja 

rápida, tendo em vista que a demora processual provoca o perecimento de provas e 

consequências graves para a justa reparação do direito violado. De outro lado, se espera que o 

processo tenha o tempo razoável, pois as “decisões sumárias” podem comprometer a segurança 

jurídica e violar direitos consagrados na Constituição. Assim surge a ideia da “morosidade 

necessária”, que corresponde a um intervalo de tempo necessário à conciliação da celeridade 

processual com os direitos e garantias dos cidadãos (ADORNO; IZUMINO, 1999; SANTOS, 

1996). 

Em análise dos principais estudos que contemplam a categoria tempo-morosidade e sua 

perspectiva no processo penal, verifica-se que são levados em consideração os contrastes entre 

os conceitos de morosidade necessária e de morosidade legal (SANTOS, 1996). Nesse sentido: 

 

A morosidade legal seria aquela estabelecida pela lei, pelos códigos. Já a morosidade 

necessária pode ser entendida como o tempo ideal de duração de um processo, tempo 

este que harmoniza rapidez e eficiência com a proteção dos direitos (que, em algumas 

situações, demandam a extensão do prazo prescrito em lei). Assim, um sistema de 

justiça será considerado tanto mais eficiente quanto menor a diferença existente entre 

a morosidade legal e a morosidade necessária. (RIBEIRO, 2009, p. 38). 

 

Considerando uma perspectiva histórica dos estudos realizados no Brasil sobre o tempo 

de processamento dos crimes pelo sistema de justiça, é possível afirmar que a primeira a analisar 

as diferenças entre a morosidade legal e a morosidade necessária foi a pesquisa coordenada por 

Paulo Sérgio Pinheiro, que recaiu sobre os processos que apuraram a prática de linchamento no 

Estado de São Paulo entre 1980 e 1989 (RIBEIRO, 2009). 

Nesta pesquisa foi constatado que 100% dos casos analisados excediam a morosidade 

legal (prevista nos códigos) e em 70% a tramitação excedeu ao que foi estabelecido como 

“morosidade necessária”. Outra conclusão do estudo refere-se às causas da morosidade 

necessária. Segundo o coordenador da pesquisa, essas dizem respeito, de forma geral, às 

requisições de laudos ausentes e complementares, à solicitação de informações a outros órgãos, 

à mandados de citação e intimação não cumpridos. 

 

Ou seja, nos casos dos linchamentos ocorridos em São Paulo no período de 1980 a 

1989 e que receberam uma condenação do judiciário até o ano de 1989, as causas para 

a extensão do prazo prescrito do CPP são relacionadas a uma série de atividades que 

são indispensáveis ao andamento do processo e que em razão do excesso de 

formalismos implicam demoram demasiado tempo para serem cumpridas. 

(PINHEIRO et al, 1999, apud RIBEIRO, 2009, p. 46). 

 



49 

Um segundo estudo realizado na seara do tempo de processamento do sistema de justiça 

criminal analisou casos de violência contra a mulher que resultaram em morte ou lesões 

corporais, registrados nas Delegacias do Estado de São Paulo no ano de 1996, onde Izumino 

(1998) constatou que, nos casos onde culminaram mortes das vítimas, 40,96% dos processos 

instaurados foram encerrados entre 12 e 24 meses. Em idêntica proporção (21,69%), situam-se 

processos que tiveram desfecho em menos de doze meses ou entre 24 e 36 meses. É bem menor 

a proporção de processos encerrados em 48 meses (8,43%), e menor ainda a proporção daqueles 

que consumiram tempo superior a 48 meses (1,20%) (RIBEIRO, 2009). 

Adorno e Izumino. (2007) também trazem resultados de um estudo que avaliou 297 

ocorrências de homicídios registrados entre 1984 e 1989, onde se apresenta resultado 

semelhante, constatando-se que 83,43% dos casos foram julgados em 24 meses, o que levou a 

conclusões de que nos delitos que envolvem violações de direito humanos a morosidade foi 

sensivelmente maior em relação à criminalidade tradicional. 

A partir do trabalho de Vargas, no ano de 2004, o tema sobre o fluxo do sistema de 

justiça criminal efetivamente se consolidou como campo relevante das ciências sociais 

brasileiras. Neste estudo, Vargas analisou 444 boletins de ocorrência do crime de estupro 

registrados na Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, entre os anos de 1988 e 1992, 

identificando que, para os crimes de estupro em Campinas, o fluxo assume a forma de um funil, 

começando com um grande número de casos registrados e segue diminuindo em cada fase 

processual, sendo o maior gargalo a passagem da fase policial para a judicial (RIBEIRO, 2009). 

A autora concluiu ainda, no estudo sobre estupros, que determinantes como, idade da vítima e 

condição do acusado durante o processo (preso ou em liberdade) influenciavam o tempo de 

processamento dos casos (VARGAS, 2004). 

Nessa pesquisa em Campinas, também se constatou que a análise estatística do tempo 

entre o registro da queixa e a sentença mostra, para os indivíduos, que quando se anula o efeito 

da prisão durante o processo, o único fator que influencia o tempo do fluxo é a idade da vítima. 

Réus acusados de estupro de vítimas até 14 anos de idade têm seus processos tramitando quase 

quatro vezes mais rápidos do que aqueles com vítimas de 14 anos ou mais. Isto também 

significa que ter 14 anos ou mais é um fator de proteção com respeito ao tempo até a sentença. 

Já quando a prisão é considerada como covariável, esta passa a ser a única a influenciar este 

tempo. O fato de o réu ter sido preso durante o processo aumenta em mais de 5 vezes o risco de 

tempo do registro da queixa até a sentença (VARGAS; BLAVATSKY; RIBEIRO, 2006). 

No estudo de Vargas (2004) constatou-se que o tempo médio gasto entre o registro de 

ocorrência de estupro e a instauração do inquérito policial girava em torno de 47 dias, seguido 
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do prazo médio de 516 dias para o encerramento na fase policial, podendo ser de 89 dias, nos 

casos em que o acusado tivesse sido preso provisoriamente. Entrando na fase judicial, seriam 

necessários mais 149 dias para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, podendo 

ser de 25 dias no caso de réu preso. Entre o oferecimento da denúncia e a sentença transcorreram 

mais 768 dias e caso o réu estivesse preso, esse prazo reduziria para 379 dias. 

A partir do acompanhamento desses casos, desde o seu registro na delegacia até o 

estágio em que se encontravam na fase final da pesquisa, no ano de 2001, Vargas (2004) 

constatou que o fluxo do crime de estupro em Campinas inicia-se com grande base para em 

seguida assumir a forma de um funil, sendo que a maior filtragem ocorre na fase policial onde 

71% dos boletins de ocorrências iniciais foram arquivados. Outra filtragem ocorre na fase 

judicial, onde prosseguem 55% dos inquéritos instaurados. Dos casos denunciados 58% 

resultam em condenação, mas este percentual representa apenas 9% dos registros iniciais.  

Em outra pesquisa realizada por Vargas (2006), utilizando dados de processos de 

homicídios que tramitaram em São Paulo entre 1991 e 1998, verificou-se um tempo médio de 

processamento de 983 dias (2 anos e 7 meses), constatando que a fase mais morosa do fluxo 

seria entre a pronúncia e a sentença pelo tribunal do júri, cuja duração seria em torno de 518 

dias. Em outra base trabalhada nesse estudo, foram analisados 93 processos de homicídios do 

Município de Campinas constatando-se que entre a abertura e o encerramento do inquérito 

transcorreram em média, respectivamente, 385 dias e 202 dias para o oferecimento da denúncia 

pelo Ministério Público. Quando esse prazo era somado ao prazo de processamento pelo 

Judiciário tem-se uma média de 1344 dias até a pronúncia, 2048 dias até o julgamento para o 

caso de réu solto, de 3052 dias até o julgamento para o réu preso. 

Com a análise dessas bases de dados, constatou-se que as variáveis determinantes do 

tempo das fases principais do procedimento (inquérito policial, denúncia, processo) atuam 

seguindo a seguinte relação: para cada dia de acréscimo em cada um destes tempos há o 

acrescimento de uma unidade na probabilidade de se ter um processo mais moroso, ou seja, que 

demande mais tempo do que o delimitado pelos códigos para percorrer todas as fases previstas 

entre o registro da ocorrência e a sentença final do júri. De acordo com as autoras, esta 

constatação aponta para o efeito cumulativo dos atrasos dos processos, pois, o fato de uma fase 

demorar mais do que o previsto, implica que as fases subsequentes também demandaram um 

tempo maior do que o prescrito para se encerrarem (RIBEIRO, 2009). 

Posteriormente, foram desenvolvidos os trabalhos de Tavares e Santos (2003), na cidade 

de Marabá, estado do Pará; Rifiotis (2006), na Região Metropolitana de Florianópolis; Cano 

(2006) na cidade do Rio de Janeiro e Ratton e Cireno (2007) no Estado do Pernambuco todos 
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esses focados no fluxo do processamento do crime de homicídios analisando tempo, 

morosidade e eficiência do sistema. (RIBEIRO, 2009), 

Outras pesquisas foram realizadas com o objetivo de analisar o fluxo de processamento 

do sistema de justiça criminal no Brasil, dentre elas, a coordenada por Luís Eduardo Soares, 

publicada em 1996, que acompanhou diversos casos de homicídios ocorridos na Cidade do Rio 

de Janeiro durante o ano de 1992, ficando demonstrada a pequena capacidade de esclarecimento 

das autorias dos delitos, 91,8% dos casos registrados na polícia sequer saíram da Delegacia e 

apenas 8,1% dos homicídios ocorridos naquele ano chegaram a fase de processo. A pesquisa 

concluiu que o funcionamento do sistema de justiça criminal no Rio de Janeiro era moroso e 

bastante ineficiente (SOARES, 1996). No mesmo ano, Castro focou sua análise de fluxo nos 

crimes de homicídio contra crianças e adolescentes, na cidade de São Paulo, entre os anos de 

1991 e 1994, revelando uma taxa de condenação de apenas 8% dos casos (CASTRO, 1996). 

Em Minas Gerais deve-se destacar a pesquisa coordenada por Batitucci, em 2006, onde 

foi analisada uma amostra de processos de homicídios dolosos julgados pelos tribunais do júri 

das comarcas de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano e Ipatinga entre 1985 e 2003. Este estudo 

destacou que o maior tempo despendido no fluxo do sistema de justiça é durante a fase de 

investigação realizada pela Policia Civil por meio do inquérito policial. Segundo Ribeiro 

(2010), este resultado encontrado, na opinião dos autores evidenciava “a falência do modelo 

investigativo adotado pela Polícia Civil em Minas Gerais e sua incapacidade institucional de 

fazer frente às demandas dos casos de homicídio doloso” (RIBEIRO, 2010, p.323). 

Em 2007, estudo realizado por Misse e Vargas, avaliando a produtividade e a 

determinante relacionada a produção decisória do sistema de justiça para o delito de homicídio 

no Rio de Janeiro, enfatizou a importância do esclarecimento da autoria dos crimes, pois, uma 

vez concluído o inquérito policial com a identificação da autoria, dificilmente o processo 

judicial não será iniciado. Os dados sumarizados pelos autores revelam que a taxa média de 

esclarecimento dos crimes de homicídio na Cidade do Rio de Janeiro, para o período 

compreendido entre 2000 e 2005, girava em torno de 14% (VARGAS; RIBEIRO, 2008). 

Sapori (2007), analisando o fluxo do sistema de justiça criminal, também apresentou 

estudo sobre a taxa de esclarecimento de homicídios da Cidade de Belo Horizonte no período 

compreendido entre 2000 e 2005, destacando ser em torno de 15%, valor muito próximo ao 

encontrado por Misse e Vargas. 

Os dois últimos estudos citados sobre homicídios na Cidade do Rio de Janeiro e em Belo 

Horizonte apresentam duas formas diferentes de se calcular a taxa de esclarecimento dos 

crimes. A primeira se daria a partir da razão entre o volume de ações iniciadas em um 
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determinado ano e o volume de registros policiais para o mesmo crime computados naquele 

mesmo ano. Já a segunda, calcula a razão entre o número de ocorrências registradas pela polícia 

e o número de inquéritos remetidos à justiça. A diferença se justifica, pois, o baixo percentual 

de casos esclarecidos poderia estar ocultando a perda dos casos que apesar de encerrados pela 

polícia, posto que tiveram a autoria conhecida, não implicaram em um processo criminal no 

judiciário (VARGAS; RIBEIRO, 2008). 

Outro importante estudo de fluxo do sistema de justiça foi o coordenado por Michel 

Misse, publicado em 2010, onde o objetivo era investigar o papel e a função do inquérito 

policial no processo de esclarecimento e processamento de crimes no Brasil. A pesquisa 

envolveu mais de 60 pesquisadores, durante mais de um ano, em cinco capitais: Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília e Recife, tendo como universo pesquisado delegacias de 

polícia, centrais de inquéritos e promotorias de justiça das cidades abrangidas (COUTO, 2015). 

As conclusões gerais alcançadas pela pesquisa coordenada por Michel Misse foram no 

sentido de que, em todas as capitais pesquisadas, há um volume muito elevado de ocorrências 

criminais, especialmente se comparado com o efetivo de operadores incumbidos de dar-lhes 

tratamento. Observou-se em geral, uma capacidade de esclarecimento dos crimes muito baixa, 

com excesso de papéis e cartorialização numa fase que deveria ser apenas preliminar e 

administrativa. Destacou-se ainda que os poucos casos que apresentaram melhor taxa de 

elucidação resultam, em sua maior parte, de flagrantes (MISSE, 2010). 

Por fim deve-se destacar estudo realizado por Ribeiro (2017) onde a autora analisando 

dados do TJMG referente às Varas Criminais de Tóxicos em Belo Horizonte, entre os anos de 

2008 a 2015, registrou sobre os fatores determinantes do tempo de processamento do tráfico de 

drogas na Capital mineira. Ao observar o fenômeno, a autora verificou que esses processos 

tramitavam de maneira substantivamente rápida, mas com a supressão das garantias do acusado, 

já que as prisões em flagrante eram ser utilizadas como fatores preponderantes da condenação. 

Demonstrou-se um tempo médio de processamento nos casos de tráfico de drogas de 142 dias 

em São Paulo. 

Segundo a autora, os dados do TJMG referentes aos processos de tráfico de drogas 

confirmam essa tendência, visto que esses casos são processados mais rapidamente que os de 

homicídio intencional, tendo a condição de prisão em flagrante um peso determinante na 

equação, reduzindo em mais de 50% a quantidade de dias despendidos entre a distribuição e a 

baixa do processo (RIBEIRO, 2017). 

Sobre o formato do fluxo de processamento dos crimes no sistema de justiça, 

diferentemente da maioria das pesquisas que percebem o efeito funil, que se apresenta com 
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muitas ocorrências registradas na polícia e poucas processadas e punidas na justiça, a pesquisa 

realizada por Ribeiro (2017) destaca que, no caso específico do tráfico de drogas em Belo 

Horizonte, o formato da justiça se caracteriza por um cilindro onde a maioria dos casos iniciados 

no fluxo, segue até um resultado final com sentença, fator fortemente influenciado pela forma 

como se iniciam na sua maioria, prisões em flagrante. A autora destaca ainda sobre o enorme 

poder que a ação policial tem para distinguir entre traficantes e usuários (RIBEIRO, 2017). 

Por meio dos estudos de fluxo analisados, sob a perspectiva de tempo, morosidade e 

eficiência é possível inferir que o sistema de justiça criminal revela uma fragilidade na sua 

capacidade para responder as demandas que chegam ao seu conhecimento, fatores que 

fortalecem a ideia de impunidade e a subnotificação. Quanto as organizações que compõem o 

sistema verificam-se gargalos na fase policial e processual, destacando a morosidade além da 

necessária. No que tange aos fatores determinantes do tempo de processamento existem 

algumas conclusões acerca de fatores organizacionais sugerindo que a prisão provisória é um 

dos principais fatores de redução de tempo. Percebe-se, no entanto, que as premissas decisórias 

que orientam cada um dos atores envolvidos no fluxo do sistema de justiça criminal ainda não 

foram suficientemente esclarecidas, revelando espaço para novas pesquisas que se concentrem 

nessas análises. 

Apresentadas as principais abordagens utilizadas nos estudos de fluxo de processamento 

dos delitos no sistema de justiça criminal e suas possibilidades, o próximo capítulo destina-se 

à apresentação dos resultados da reconstituição do fluxo de processamento dos delitos de 

estupro de vulneráveis em Belo Horizonte entre os anos de 2015 e 2020. 
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5 RESULTADOS DA RECONSTITUIÇÃO DO FLUXO DE PROCESSAMENTO 

DOS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEIS EM BELO HORIZONTE 

ENTRE OS ANOS DE 2015 E 2020 

 

Este capítulo se dedica a analisar, na primeira parte, as características do crime de 

estupro de vulneráveis, identificando a distribuição dos casos registrados no município Belo 

Horizonte por regiões, descrevendo o perfil social de vítimas e dos autores, bem como o tipo 

de relacionamento entre eles. Em seguida será apresentada a reconstituição do fluxo de 

processamento dos crimes de estupro de vulneráveis registrados no município no ano de 2015 

até o ano de 2020, realizando uma discussão acerca dos conceitos de produtividade e tempo 

trabalhados na literatura em relação aos dados encontrados na pesquisa. 

Utilizando os sistemas internos das instituições pesquisadas, foi construída uma base de 

dados contendo diferentes informações de interesse para o estudo, as quais foram alocadas em 

um software de análise estatística, o SPSS Statistics Base, tornando possível a análise e 

interpretação dos dados. Portanto, os dados sumarizados neste capítulo são resultado desta 

análise final da base de dados. 

Na primeira fase de análise, que se concentrou nos registros de ocorrências policiais, 

extraídos do REDS, foram identificadas 308 ocorrências em Belo Horizonte, cuja natureza 

principal foi classificada como estupro de vulneráveis que, segundo o CPB, trata da conduta de 

manter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos ou 

praticar as mesmas ações com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode 

oferecer resistência. 

Ao analisar as ocorrências policiais registradas como estupro de vulneráveis foram 

detectados casos em que existiam mais de uma vítima e/ou mais de um autor, por esta razão 

optou-se por separar a base, construída a partir dos REDS, primeiramente, em três unidades de 

análises, a primeira referente ao número de casos (boletins de ocorrência), a segunda referente 

ao número de vítimas e uma terceira correspondente ao número de autores. Nesse sentido, foram 

encontrados nos 308 registros de ocorrência policiais, 322 vítimas e 327 autores. 

Para a reconstrução do fluxo do sistema para os delitos de estupro de vulneráveis 

registrados em Belo Horizonte no ano de 2015, em um segundo momento, optou-se por separar 

a base em uma outra unidade de análise, concentrando-se nos casos de delitos praticados por 

autores maiores de 18 anos, cujo processamento segue os ditames legais previstos no Código 

de Processo Penal. Foram excluídos desta unidade de análise os casos que envolviam crianças 
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e adolescentes (menores de 18 anos) como autores, os quais são considerados pela legislação 

brasileira como inimputáveis e as medidas de processamento e responsabilização possuem um 

tratamento diferenciado seguindo os ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Conforme discutido anteriormente, esta medida se fez necessária face as diferenças de 

processamento dos delitos em razão da idade dos autores. 

 

5.1 Características do delito de estupro de vulneráveis no sistema de justiça criminal 

em Belo Horizonte 

 

Este tópico dedica-se a descrever as características do delito de estupro de vulneráveis 

encontradas pela pesquisa, em relação à distribuição dos casos registrados no município de Belo 

Horizonte, por regiões caracterizadas pelas Áreas de Coordenação Integradas de Segurança 

Pública, ao perfil social de vítimas e de autores, idade, raça/cor e gênero, relacionamento entre 

vítimas e autores em graus de parentesco e endereço das vítimas. Ao final, pretende se 

apresentar, brevemente, os padrões dos crimes de estupros de vulneráveis em Belo Horizonte.  

 

5.1.1 Distribuição dos casos de estupro de vulneráveis por regiões da ACISP 

 

Considerando a variável local dos fatos, nos boletins de ocorrências da base pesquisada, 

foi realizado o mapeamento distribuindo os 308 casos registrados em seis regiões do município 

de Belo Horizonte. A distribuição regional citada leva em consideração a divisão em Áreas de 

Coordenação Integradas de Segurança Pública (ACISP), definidas pela Secretaria de Justiça e 

Segurança Pública do Estado (SEJUSP). 

De acordo com a Resolução Conjunta n.º 013, de 17 de setembro de 2003, da Secretaria 

Estadual de Defesa Social (SEDS), atual SEJUSP, em Belo Horizonte, as ACISPs são divididas 

em seis regiões com equivalência circunscricional em nível de Batalhão de Polícia Militar 

(BPM) e Delegacia Regional, a saber: Regional Centro correspondente a ACISP 01; Regional 

Barreiro, correspondente a ACISP 02; Regional Venda Nova, correspondente a ACISP 03; 

Regional Leste, correspondente a ACISP 04; Regional Sul, correspondente a ACISP 05; 

Regional Noroeste, correspondente a ACISP 06 (MINAS GERAIS, 2003). O mapa apresentado 

na Figura 3 demonstra as seis áreas de coordenação integradas de entre a PM e a PC em Belo 

Horizonte.  
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Figura 3 – Áreas de Coordenação Integradas de Segurança Pública –ACISP/ BH 

Fonte: Centro Integrado de Defesa Social (CINDS) 

 

De acordo com os dados da pesquisa, a maior concentração dos registros de estupro de 

vulneráveis em Belo Horizonte no ano de 2015 está na região Venda Nova, que corresponde a 

ACISP 03, contabilizando 81 casos (26,3%), seguida pela a região Leste, correspondente a 

ACISP 04, com 65 casos (21,1%). As regiões Noroeste (ACISP 06), Barreiro (ACISP 02) e Sul 

(ACISP 05) tiveram números bem próximos de registros sendo, respectivamente, 53 (17,2%), 

51 (16,6%) e 49 (15,9%) casos. Estas informações encontram-se sumarizadas na Tabela 1, na 

qual se apresenta a distribuição regional dos casos em porcentagem por ACISP. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos casos por ACISP/Regional  
Casos Porcentagem 

ACISP 01/CENTRO 8 2,6 

ACISP 02/BARREIRO 51 16,6 

ACISP 03 /VENDA NOVA 81 26,3 

ACISP 04/LESTE 65 21,1 

ACISP 05/SUL 49 15,9 

ACISP 06/NOROESTE 53 17,2 

IGNORADA 1 0,3 

Total 308 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 
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Conforme se verifica, foram registrados casos de estupro de vulneráveis no ano de 2015 

no município de Belo Horizonte em praticamente todas as regiões, com exceção da Centro. 

Acredita-se que essa circunstância possa estar relacionada ao fato de que a região central possui 

grande concentração de população flutuante, com um número menor de residências28. Destaca-

se que em apenas um caso da base analisada não foi possível identificar a região correspondente 

de acordo com a ACISP, sendo denominado na tabela como ignorada. 

 

5.1.2 Perfil social dos envolvidos nos casos de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte  

 

Neste tópico serão analisados os dados produzidos ao longo da pesquisa de reconstrução 

do fluxo de processamento dos crimes de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte, com 

objetivo de descrever as principais características dos envolvidos nos delitos registrados no ano 

de 2015, identificando o perfil social das vítimas e dos autores, bem como o tipo de 

relacionamento entre eles.  

 

a) Das vítimas 

 

O delito de estupro de vulnerável é definido como aquele praticado contra pessoa com 

menos de 14 anos, considerada juridicamente incapaz para consentir relações sexuais, ou contra 

pessoa que, independentemente da idade, seja incapaz de oferecer resistência, como alguém 

que esteja sob o efeito de álcool ou drogas, enfermo ou, ainda, pessoas com deficiência. 

Registre-se que as expressões de pessoa enferma ou pessoas com deficiência mental são 

utilizadas pelo CPB na definição do crime em seu artigo 217.A (BRASIL, 1940). 

Considerando os dados referentes à fase policial, foram localizados 308 registros de 

ocorrências de natureza criminal estupro de vulnerável, em Belo Horizonte, no ano de 2015, 

somando um total de 322 vítimas, dentre as quais, 12 possuíam algum tipo de deficiência mental 

ou incapacidade, enquanto 310 não possuíam, assim como apresenta a Tabela 2. 

  

Tabela 2 – Deficiência mental/incapacidade  
Casos Porcentagem 

Não 310 96,3 

Sim 12 3,7 

Total 322 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

                                                 
28 Será visto a diante, o registro do local dos fatos frequentemente coincide com o endereço das vítimas. 
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A distribuição segundo o tipo de crime reflete a natureza criminal registrada nos boletins 

de ocorrência e a partir da análise da idade, identificou-se que 298 vítimas compreendiam a 

faixa etária de 0 a 14 anos e apenas 24 (7,5%) seriam vítimas com idade superior a 15 anos. Ou 

seja, 92,5 % dos casos registrados nos boletins de ocorrência são contra menores de 14 anos 

que, pela idade, são considerados vulneráveis e juridicamente incapazes de consentir relação 

sexual.  

 

Tabela 3 – Faixa etária das vítimas  
Casos Porcentagem 

De 0 a 2 anos 15 4,7 

De 3 a 5 anos 53 16,5 

De 6 a 8 anos 71 22,0 

De 9 a 11 anos 69 21,4 

De 12 a 14 anos 90 28,0 

Acima de 15 anos 24 7,5 

Total 322 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Considerando as faixas etárias descritas na Tabela 03 tem-se que o maior número de 

registros está concentrado na faixa etária de 12 a 14 anos, com 90 casos, perfazendo 28% do 

total.  

Em relação ao gênero das vítimas, os dados de estupro de vulneráveis organizados 

revelam situação marcada pela desigualdade. Das 322 vítimas identificadas nos registros de 

ocorrência policial, 259 eram do gênero feminino e 63 do gênero masculino, como apresenta a 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Gênero das vítimas  
Casos Porcentagem 

Feminino 259 80,4 

Masculino 63 19,6 

Total 322 100 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

O Gráfico 01 apresenta o percentual dos casos em relação ao gênero das vítimas 

identificadas na reconstrução do fluxo de processamento dos estupros de vulneráveis 

registrados em Belo Horizonte no ano de 2015, demonstrando que em 80% dos casos as vítimas 

são meninas, enquanto os meninos representam apenas 20% dos casos. 
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Gráfico 1 – Gênero das vítimas 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Quando analisado isoladamente o grupo de vítimas com algum tipo de deficiência 

mental ou incapacidade, a desigualdade de gênero permanece, verifica-se que nos 12 casos 

registrados, 9 são de vítimas do gênero feminino, perfazendo 75% dos casos e 3 do gênero 

masculino, perfazendo 25%.  

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2019), a desigualdade de 

gênero demonstrada nos registros de estupros e estupros de vulneráveis no Brasil, se evidencia 

como uma das raízes da violência sexual. O Fórum destaca que o estupro é uma violência sexual 

circunscrita por manifestações abusivas de poder e marcadores de gênero, caracterizando-se 

como uma forma de dominação.  

Os dados organizados na presente pesquisa permitiram também uma comparação entre 

as faixas etárias das vítimas e o gênero, demonstrando que em determinadas faixas de idade há 

certa equivalência de registros entre as vítimas dos gêneros feminino e masculino. Na faixa de 

0 a 2 anos, 4,6% dos casos registrados são de meninas em comparação com 4,8% de meninos, 

na faixa de 3 a 5 anos de idade as meninas figuram em 16,6% dos registros e os meninos em 

15,9%, na faixa etária de 9 a 11 anos as meninas contabilizam 22% dos casos em comparação 

aos 19% de meninos. Por fim, acima dos 15 anos as vítimas do gênero feminino perfazem 7,3% 

dos casos e o masculino 7,9%. 

Existe, porém, uma diferença estatisticamente significativa, em algumas faixas etárias 

em comparação ao gênero das vítimas. No caso dos meninos, na faixa etária de 6 a 8 anos, o 

gênero masculino representa 39,7 % dos casos, bem superior aos 17, 8% envolvendo vítimas 

do gênero feminino na mesma idade. Também apresenta diferença a faixa etária de 12 a 14 

80%

20%

Feminino Masculino
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anos, onde o gênero feminino figura em 31,7% dos casos, mais que o dobro das vítimas do 

gênero masculino na mesma idade, que figura em 12, 7 %. 

O Gráfico 2 representa os percentuais por faixa etária e gênero das vítimas de estupro 

de vulneráveis em Belo Horizonte. 

 

Gráfico 2 – Faixa etária da vítima por gênero 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Conforme demonstrado há uma diferença de gênero das vítimas em determinadas faixas 

etárias, podendo-se destacar a tendência de que os meninos estão mais sujeitos a ser vitimados 

entre os 6 e 8 anos, enquanto as meninas são mais propensas aos abusos entre 12 e 14 anos.  

Neste ponto vale o registro de que os dados demonstrados nesta análise de faixa etária 

e gênero das vítimas tendem a confirmar uma percepção profissional no âmbito policial 

relacionada a uma maior subnotificação dos casos referentes aos meninos que, por questões 

culturais ligadas à masculinidade, têm maior dificuldade para relatar eventuais abusos sofridos 

à medida que atingem a adolescência. 

O presente estudo também verificou variáveis referentes a composição racial das vítimas 

e autores, devendo nesse ponto lembrar a citação de Vargas (2007) no sentido de que no Brasil 

a raça tem sido representada como “cor”.  

Assim, a variável cor descrita nessa dissertação, considerou a base de dados e 

informações constantes do REDS, que a denomina como “cútis”, e representa a informação 

fornecida pela vítima e/ou seu representante legal, sendo sua categorização feita na interação 

com o policial responsável pelo registro, ou mesmo definida por este último. A base de dados 

policial citada, utiliza o seguinte parâmetro de classificação: branca, parda, negra, amarela e 

albina.  
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No presente estudo, foi possível identificar informações referentes a raça/cor das vítimas 

em mais de 80% dos casos, sendo apenas 18% classificadas como ignoradas. A análise da base 

de dados demonstra, em números absolutos que, das 322 vítimas, 162 foram categorizadas 

como pardas, 78 como brancas, 24 como negras e 58 tiveram a raça/cor classificada como 

ignorada.  

Abaixo segue a tabela 5 representando a raça/cor das vítimas de estupro de vulneráveis 

identificadas. 

 

Tabela 5 – Raça/cor das vítimas 
 

Casos Porcentagem 

Parda 162 50,3 

Branca 78 24,2 

Ignorada 58 18,0 

Negra* 24 7,5 

Total 322 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

É importante citar que o sistema classificatório de raça/cor utilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considera diferentes parâmetros de categorização 

de raça/cor, quais sejam: branca, preta, parda, amarela ou indígena, onde a classificação da 

raça/cor “negra” representa o somatório de pretos e pardos (IBGE, 2021). 

Aplicando-se o sistema classificatório atual do IBGE à base de dados pesquisada no 

presente estudo, pode-se interpretar que as vítimas categorizadas como “negras” no REDS 

representam conforme o parâmetro do instituto brasileiro as pessoas da raça/cor “preta”. E, 

somando-se pretos e pardos do grupo de vítimas analisadas, demonstra-se que 57, 8% das 

vítimas de estupro de vulnerável registrados no município de Belo Horizonte no ano de 2015 

representariam pessoas da raça/cor “negra”. 

 

b) Dos Autores 

 

Neste tópico será apresentado o perfil social dos indivíduos que figuram como autores 

nos casos registrados com a natureza criminal de estupro de vulneráveis, no ano de 2015, no 

município de Belo Horizonte. 

Conforme destaca o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 2017) a análise de perfil dos autores é 

importante para compreender como as características dos indivíduos considerados responsáveis 
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pela prática de delito podem influenciar nas decisões das instituições integrantes do Sistema de 

Justiça Criminal. 

Os envolvidos que figuram como autores ao longo da reconstrução do fluxo do sistema 

de justiça criminal, tecnicamente falando, segundo a legislação processual penal, podem se 

caracterizar: ora como suspeitos quando estão na fase policial (de registro de ocorrências e 

inquéritos) e ora como réus/autores quando são denunciados pelo Ministério Público e 

efetivamente processados pela justiça. Para fins da análise e interpretação dos dados, neste 

tópico, serão utilizadas as expressões suspeitos e autores como sinônimas.  

A base de dados organizada na presente pesquisa, para a análise do perfil social dos 

autores, considerou os dados referente à fase policial (registro de ocorrência), onde verifica-se 

que, dos 308 registros de ocorrência de natureza criminal estupro de vulnerável, em 281 havia 

algum indicativo de autoria/suspeição, enquanto que em 27 não havia, sendo categorizados 

como casos de suspeito/autor ignorados. A Tabela 6 apresenta o número de casos registrados 

onde havia algum indicativo de autoria nos boletins de ocorrências. 

 

Tabela 6 – Indicativo de autoria 

 Casos Porcentagem 

Indicativo de suspeito/autor 281 91,2 

Suspeito/autor ignorado 27 8,8 

Total 308 100 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Conforme se verifica, o delito de estupro de vulneráveis, considerando a categoria 

indicativo de suspeitos/autores, se comparado a outras modalidades delitivas, como o homicídio 

por exemplo29, apresenta certa singularidade, pois, já no momento do registro da ocorrência 

policial em 91,2% dos casos já há algum indicativo de autoria. Esta característica de alto 

indicativo de autoria do delito se mostra relevante e tem referência com o tipo de 

relacionamento encontrado entre vítimas e autores, indicando que os autores conhecidos 

predominam neste tipo de crime e que a autoria desconhecida/ignorada é reduzida, 

representando apenas 8,8% dos casos. 

Dos 308 casos registrados, foram identificados 10 onde figuravam como 

autores/suspeitos mais de uma pessoa, contabilizando um universo de 327 suspeitos listados. 

Segundo o CPB, configura-se como estupro coletivo os casos onde os crimes são 

cometidos mediante o concurso de 2(duas) ou mais pessoas, incidindo como uma das causas de 

                                                 
29 Sobre os indicativos de autoria /suspeitos para o delito de homicídios ver UFMG (2017). 
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aumento de pena previstas no código30. No presente estudo, dos 10 casos onde havia mais de 

um autor/suspeitos, 8 podem ser considerados como casos de estupro coletivo, sendo: 4 casos 

com 3 suspeitos; 3 casos com 4 suspeitos; e 1 caso com 5 suspeitos. Em 2 outros casos, 

figuravam como suspeitos 2 pessoas. 

Em relação ao gênero dos autores, dos 327 indivíduos suspeitos na fase policial, 308 são 

homens, 7 são mulheres e 12 foram categorizados como ignorado, não sendo possível esclarecer 

o gênero dos envolvidos. A Tabela 7 apresenta em números absolutos de autores e porcentagem 

os gêneros dos autores, conforme as ocorrências. 

 

Tabela 7 – Gênero dos autores  
Casos Porcentagem 

Feminino 7 2,1 

Masculino 308 94,2 

Ignorado 12 3,7 

Total 327 100 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Verifica-se no Gráfico 3 que a maioria dos autores dos delitos de estupro de vulneráveis 

em Belo Horizonte são homens, ou seja, apenas 2 %, dos casos identificados na base de dados 

analisada, havia a participação de mulheres no cometimento do crime, número bastante inferior 

em comparação aos 94% em que figuravam homens.  

 

Gráfico 3 – Gênero dos autores 

Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados na pesquisa. 

                                                 
30 Aumento de pena. Art. 226. A pena é aumentada: I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 

2 (duas) ou mais pessoas; II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 

companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre 

ela; III - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005); IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado: 

Estupro coletivo a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes; Estupro corretivo b) para controlar o 

comportamento social ou sexual da vítima. (BRASIL, 1940). 

2%

94%

4%

Feminino Masculino Ignorada

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm#art5
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Em relação à idade dos autores, no presente estudo foram avaliadas faixas etárias, 

devendo-se inicialmente registrar os casos relacionados aos menores de 18 anos, considerados 

pela legislação como inimputáveis, sujeitos a responsabilização segundo as normas do Estatuto 

da Criança e Adolescente (ECA) e posteriormente aos maiores de 18 anos, considerados como 

autores juridicamente imputáveis sujeitos às responsabilizações conforme definido no Código 

de Processo Penal Brasileiro (CPB). 

Considerando as faixas etárias identificadas na base de dados organizada por meio dos 

registros de ocorrências, tem-se que mais de 65% são de autores com idade acima dos 18 anos 

(adultos), 17,7% são autores menores de 18 anos (crianças e adolescentes) e em 16,5% não 

foram encontradas informações referentes à idade dos suspeitos, sendo esta última categorizada 

como ignorada. 

Dos 327 autores que correspondem ao universo total da base de dados, 58 seriam 

considerados crianças ou adolescentes menores de 18 anos, sendo 4 crianças com idade abaixo 

de 11 anos e 54 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. Acima dos 18 anos foram 

identificados 215 autores escalonados em faixas etárias, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Faixa etária dos autores  
Casos Porcentagem 

Abaixo de 11 anos 4 1,2 

De 12 a 17 anos 54 16,5 

De 18 a 20 anos 25 7,6 

De 21 a 30 anos 46 14,1 

De 31 a 40 anos 59 18,0 

De 41 a 50 anos 46 14,1 

De 51 a 60 anos 25 7,6 

Acima de 61 anos 14 4,3 

Sem Informação 54 16,5 

Total 327 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

No universo de autores acima de 18 anos, a maior concentração encontra-se na faixa 

etária compreendida entre 31 a 40 anos, com 59 casos, o que corresponde a 18% dos autores 

identificados, sendo seguida pelas faixas etárias de 21 a 30 anos e 41 a 50 anos, contabilizando 

46 autores, cada uma. A faixa etária de 51 a 60 anos somou 25 autores, correspondendo a 7,6% 

do total e na faixa etária acima de 61 anos, ou seja, dos já considerados idosos, foram 

identificados 14 autores, correspondendo a 4,3% do total.  
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Gráfico 4 – Faixa etária autores (Porcentagem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Em relação a raça/cor dos autores, neste tópico, deve-se fazer os mesmos registros 

esclarecidos para as vítimas, uma vez que a base de dados utilizada na presente pesquisa foi 

organizada considerando os registros constantes dos boletins de ocorrência no REDS, o qual 

utiliza, para representar a cor da pele, a denominação “cútis”, categorizada naquela base como 

branca, negra, parda, amarela e albina. Frise-se que o lançamento da cútis nos boletins de 

ocorrência representa as informações fornecidas pelas vítimas e/ou seus representantes legais 

em interação com o policial responsável pelo registro, considerando também a interpretação 

desse último. 

A base de dados, organizada por meio dos registros de ocorrência, considera parâmetros 

diferentes de categorização em relação ao utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que considera como raça/cor as seguintes: branca, preta, parda, amarela e 

indígena. O IBGE considera a raça/cor denominada como “negra”, como sendo o somatório 

daqueles considerados pretos e pardos. 

Verifica-se que dos 327 autores listados, para 125 não havia informação referente a 

raça/cor, 114 foram classificados como pardos, 57 como brancos e 31 como negros. A Tabela 

9 representa a categorização de raça/cor dos autores encontrada na base, organizada em 

números absolutos e porcentagens. 
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Tabela 9 – Raça/cor dos autores  
Casos Porcentagem 

Branca 57 17,4 

Negra* 31 9,5 

Parda 114 34,9 

Sem informação 125 38,2 

Total 327 100 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Fazendo a análise conforme a categorização definida pelo IBGE, interpretando os 

“negros”, da base organizada neste estudo, como sendo os da raça/cor “preta”, somando os 

pretos e pardos do número total de autores, verifica-se que dos 327 autores listados, 145 

poderiam ser considerados como sendo da raça/cor “negra”, o que representaria, 44,4% em 

comparação com 17,4% de brancos e 38,2 % sem informação. 

 

c) Do Relacionamento Vítimas e Autores 

 

A variável de relacionamento entre vítima e autor foi organizada neste estudo 

considerando as informações constantes dos registros de ocorrências e inquéritos policiais 

instaurados, uma vez que nem sempre consta a classificação feita nos boletins de ocorrência 

registrados pelos policiais. Em muitos casos esta classificação foi feita partindo da leitura dos 

históricos dos boletins de ocorrência no sistema REDS e informações constantes do sistema 

PCNET da PCMG.  Desta forma, para organizar a base, buscou-se a informação sobre indícios 

de relacionamento ou não entre as vítimas e os autores, bem como o grau dessa relação. 

A classificação organizada na base extraídas dos registros de ocorrência e sistema da 

PCMG foram agrupadas em: Amigo/conhecido/vizinho, pai/mãe/padrasto, tio/cunhado, 

irmão/primo e ignorada para os casos onde não foi possível identificar se havia relacionamento 

e qual seria ele. 

Considerando o número dos 327 suspeitos/autores listados na fase policial, em 267 foi 

identificado algum tipo de relacionamento com as vítimas, o que corresponde à 81,7% dos 

casos, em comparação com os 18,3% dos casos classificados como de relacionamento ignorado. 

Podendo-se afirmar que, de acordo com os registros, em quase 82% dos casos de estupro de 

vulneráveis, registrados em Belo Horizonte no ano de 2015, os autores eram conhecidos das 

vítimas e possuíam algum tipo de relacionamento, intrafamiliar ou extrafamiliar. Assim como 

apresenta a Tabela10, que contém a classificação da relação autor/vítima em número percentual 

de cada caso. 
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Tabela 10 – Relação autor/vítima  
Frequência Porcentagem 

Amigo/Conhecido/Vizinho 106 32,4 

Pai/Mãe/Padrasto 85 26,0 

Ignorada 60 18,3 

Tio/Cunhado 26 8,0 

Irmão/Primo 24 7,3 

Avó/Avô 14 4,3 

Namorado 12 3,7 

Total 327 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Na categoria amigo/conhecido/vizinho foram inseridos todos os casos em que haviam 

algum tipo de relacionamento entre vítimas e autores, que não eram de parentesco, ou seja, 

extrafamiliar como, por exemplo, professores, motorista de transporte escolar, entre outros. Nas 

outras classificações listadas na Tabela 10 são retratados os casos de relacionamento entre 

familiares, onde a relação autor e vítima estaria considerando algum grau de parentesco. 

Considerando o universo total de classificações dos relacionamentos, tem-se que em 

quase metade dos casos, 49,3 %, existe algum tipo de relacionamento familiar entre vítimas e 

autores, em comparação com 32,4% dos casos onde as vítimas são conhecidas dos suspeitos, 

mas não há relação de parentesco. 

Entre os relacionamentos vítimas e autores que contam com algum grau de parentesco, 

a categoria pai/mãe/padrasto seria a de maior incidência compreendendo 85 casos (26%). 

Registre-se que em apenas 3 casos foram identificadas as mães como suspeitas, nos outros 82 

os suspeitos eram pais ou padrastos. Em seguida a categoria tio/cunhado com 26 casos (8 %), 

irmão/primo com 24 casos (7,3%), avó/avô com 14 casos (4,3%) e por último, namorados com 

12 casos (3,7%). 
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Gráfico 5 – Relação autor/vítima 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

 

No presente estudo também foram observadas as variáveis endereço da vítima e local 

dos fatos, visando identificar casos nos quais os crimes teriam ocorrido no ambiente doméstico. 

Foi detectado que, dentre os 308 casos registrados, em 148 (48%) os endereços das vítimas 

coincidem com o local onde foram abusadas, em 154 (50%) não havia coincidência de 

endereços e em 6 casos (2%) não foi possível obter esta informação.  

 

Gráfico 6 – Local do fato igual ao endereço da vítima 

 
Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Os dados organizados neste tópico permitem observar um padrão assustador da 

violência sexual contra crianças e adolescentes menores de 14 anos e/ou outras pessoas que 

independentemente da idade, por alguma razão, eram incapazes de oferecer resistência no 
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momento do ato. Na maioria dos casos, as vítimas são do gênero feminino, os autores são 

homens conhecidos e frequentemente têm acesso ao ambiente doméstico das vítimas ou com 

elas coabitam, descartando mitos predominantes no universo simbólico no sentido de que a 

violência sexual estaria relacionada a agressões repentinas e por indivíduos estranhos (SOUZA 

et al.,1993 apud VARGAS, 1999). 

 

5.2 Reconstrução do fluxo de processamento dos delitos de estupro de vulneráveis em 

Belo Horizonte entre os anos de 2015 e 2020  

 

Segundo a literatura especializada os estudos de fluxo se mostram relevantes, pois, 

permitem a reconstituição do funcionamento de justiça criminal, viabilizando o cálculo 

percentual dos casos que inicialmente registrados conseguem avançar às fases subsequentes e 

o tempo despendido para tanto. Essas análises, permitem a avaliação da capacidade e eficiência 

das instituições integrantes do sistema de justiça em processar, adequadamente e em tempo 

razoável, estes delitos, afinal quanto maior for a diferença em termos percentuais entre os 

crimes registrados e os que chegam ao sentenciamento e quanto mais diferentes forem os prazos 

de morosidade legal e morosidade necessária31, maior será a noção de impunidade em uma 

sociedade (RIBEIRO, 2009; RIBEIRO; SILVA, 2010). 

A estratégia utilizada para reconstrução do fluxo de processamento neste estudo foi a de 

desenho longitudinal ortodoxo e consistiu no acompanhamento das ocorrências registradas 

como estupro de vulneráveis que entraram no sistema de justiça no ano de 2015 até a fase em 

que se encontravam no ano de 2020, verificando os casos que progrediram a cada fase e ainda 

os que foram arquivados antes do previsto, possibilitando o estabelecimento de taxas, 

identificando gargalos e o tempo de processamento. 

Na reconstrução que se apresenta, conforme discutido no capítulo dedicado aos 

percursos metodológicos, para fins de descrição e análise da produtividade, adotou-se a decisão 

metodológica de realização de um recorte concentrado no fluxo de processamento de 261 casos 

envolvendo os autores maiores de 18 anos, inicialmente registrados. Esta medida se fez 

necessária face a diferença no tratamento do delito pelo sistema de justiça criminal em razão da 

idade do autor. Para a descrição e análise do tempo, o estudo dedicou-se à 118 casos que 

conseguiram alcançar algum tipo de sentença no Judiciário.  

                                                 
31 A morosidade legal é aquela resultante da contabilização dos prazos previstos no CPP enquanto a morosidade 

necessária está relacionada ao tempo médio real para o processamento dos casos. 
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A partir desse tópico, serão apresentados os resultados da reconstrução do fluxo de 

processamento do sistema de justiça criminal para o delito de estupros de vulneráveis em Belo 

Horizonte, descrevendo os dados que permitem avaliação quanto a sua produtividade e tempo. 

 

5.2.1 A produtividade do sistema de justiça criminal para o delito de estupro de 

vulneráveis  

 

Foi realizado o acompanhamento das 261 ocorrências policiais de natureza estupro de 

vulneráveis envolvendo autores maiores de 18 anos registradas no município de Belo Horizonte 

no ano de 2015 até o ano de 2020, verificando-se o tratamento dado por cada uma das 

instituições do sistema de justiça criminal. Foram quantificadas as decisões das instituições 

envolvidas no fluxo, de forma a verificar quantas dessas ocorrências tiveram inquéritos 

instaurados pela Polícia Civil, quantos dos inquéritos instaurados foram finalizados, quantas 

foram as denúncias oferecidas pelo Ministério Público, quantos receberam sentença de méritos 

pelo Judiciário e quantos efetivamente tiveram condenação. Com a quantificação realizada foi 

possível avaliar a porcentagem de casos iniciais que seguiram até o final do fluxo resultando 

em condenação e as perdas decorridas ao longo de cada fase.  

O início do fluxo de processamento do delito de estupro de vulneráveis no sistema de 

justiça criminal em Belo Horizonte se dá com o registro da ocorrência no sistema integrado 

REDS, que pode ser feito tanto pela Polícia Militar quanto pelo Polícia Civil. Após o registro 

no sistema, a ocorrência fica disponível para a análise e providências da Polícia Civil, 

responsável pela investigação dos fatos, que despachará, registrando todos os atos no sistema 

interno de gerenciamento dos atos de Polícia Judiciária – PCNET. 

Analisando a situação das 261 ocorrências registradas no sistema REDS, 

compatibilizando-as ao sistema PCNET, verifica-se que 213 (81,6%) foram “aceitas” pela 

Polícia Civil, categoria interna utilizada pela instituição que representa a análise inicial feita 

pelo delegado de polícia e decisão de despachar determinando a adoção de algum tipo de 

providência. Na Tabela 11 se sumarizam os status das ocorrências que foram registradas como 

estupro de vulneráveis no sistema da Polícia Civil, identificando que a maioria foi aceita pela 

instituição. 
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Tabela 11 – Situação das ocorrências na PCMG  
Casos Porcentagem 

Aceita 213 81,6 

Não localizado 1 0,4 

Nova 43 16,5 

Sobrestada 4 1,5 

Total 261 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Do universo total de 261 ocorrências registradas em 2015, 43 encontravam-se 

classificadas no sistema da Polícia Civil com a categoria “novas”, identificando situações de 

delitos registrados que não foram analisados e/ou despachados pelo delegado de polícia até a 

data da análise em 2020, correspondendo a 16,5% dos casos. Em 1 (um) dos registros de 

ocorrência não foi localizado a situação correspondente no PCNET impossibilitando a 

identificação da decisão adotada e 4 (quatro) ocorrências foram classificadas segundo a 

categoria interna da instituição como “sobrestadas”, estratégia que consiste em suspender a 

ocorrência, para eventuais análises futuras, sem tomar qualquer providência. 

Após analisar e aceitar as ocorrências registradas no sistema, a Polícia Civil por meio 

do delegado de polícia adotará as providências para a instauração formal dos procedimentos 

correspondentes para a investigação dos fatos noticiados.   

Dentre as 213 ocorrências aceitas pela Polícia Civil, em 205 decidiu-se pela instauração 

formal dos procedimentos investigativos, sendo 21 como APFD, 179 como Inquéritos por 

Portaria e 5 como Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)32. Em outros 8 casos, apesar 

de terem sido aceitas, não houve a instauração formal por parte da Polícia Civil, sendo estas 

ocorrências classificadas na categoria interna da instituição como “Diligências Preliminares”, 

categoria utilizada como estratégia para confirmação do caso, onde normalmente são adotadas 

algumas providências iniciais, por exemplo oitiva das partes, para avaliar, posteriormente, sobre 

a instauração ou não do feito. Os 205 casos instaurados pela Polícia Civil e o tipo de instauração 

no sistema estão representados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Tipo de instauração  
Casos Porcentagem válida 

APFD 21 10,2 

INQUÉRITO POR PORTARIA 179 87,3 

TCO 5 2,4 

Total 205 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

                                                 
32 Procedimento previsto na Lei 9.099/05 para casos considerados como delitos de menor potencial ofensivo. 
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A maioria dos casos, 87,3% foram instaurados como Inquéritos por Portaria, quando 

não se sabe quem é o suspeito ou quando não há situação de flagrante, em comparação com 

10,2% onde os suspeitos foram autuados em flagrante delito, sendo lavrado o APFD, e em 2,4% 

foram instaurados Termos Circunstanciados de Ocorrências- TCO, situação em que o delegado 

de polícia considerou a ocorrência como delito de menor potencial ofensivo.33  

Conforme se infere a situação de prisão flagrante delito nos casos de estupro de 

vulneráveis são menos comuns, em razão da natureza do crime, onde, via de regra, ocorrem às 

escuras, em locais reservados envolvendo apenas a vítima e o autor, longe da presença de 

testemunhas e em ambiente intrafamiliar. Ademais, vale o registro no sentido de que, embora 

o estupro de vulneráveis seja um delito com elevado indicativo de autoria já no momento do 

registro34, a demora da vítima em denunciar os fatos a polícia interfere nas possibilidades de 

autuação em flagrante delito dos suspeitos.  

Dentre os 205 casos instaurados como procedimentos investigativos pela Polícia Civil, 

141 foram concluídos com emissão do relatório final de investigação encontrado no sistema 

interno e em 64 não foram encontrados no sistema a peça relatório final, indicando a provável 

não conclusão das investigações35. Sobre a questão tem-se a Tabela 13, sumarizando os dados 

relacionados aos casos em que foram localizadas a peça relatório final de investigação no 

sistema PCNET.  

 

Tabela 13 – Relatório finais de IP  
Casos Porcentagem válida 

NÃO 64 31,2 

SIM 141 68,8 

Total 205 100,0 

Fonte: Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

                                                 
33 Lei 9.099/95. Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, 

as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou 

não com multa. Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado 

e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos 

exames periciais necessários. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente 

encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem 

se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. 
34 Sobre isso ver Tabela 06 Indicativo de autoria. 
35 A metodologia de coleta de dados se limitou a consulta ao sistema não tendo sido possível consultar os autos de 

inquéritos físicos. Eventualmente algumas investigações podem ter sido concluídas com emissão de um relatório 

final que não foi inserido no sistema constando apenas como peça física, não sendo possível a contabilização. 
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Ao concluir as investigações, a Polícia Civil emite um relatório final narrando todas as 

circunstâncias identificadas exarando um despacho final, que pode ser com ou sem 

indiciamento dos autores.  

Dos 141 procedimentos finalizados com relatórios, 124 possuíam algum tipo de 

despacho, sendo 63 despachos finais com indiciamento dos autores e 61 despachos foram sem 

indiciamento, categoria interna utilizada para explicitar os casos nos quais, após a investigação, 

o delegado de polícia entende pelo não indiciamento face a ausência de elemento suficientes de 

autoria e/ou materialidade. Em 17 casos, não foram localizadas as informações sobre os 

despachos finais impossibilitando concluir qual foi a decisão do delegado quanto ao 

indiciamento.  

Dos 63 casos em que houve despacho de indiciamento dos autores, ou seja, segundo 

análise jurídica do delegado havia elementos mínimos de autoria e materialidade, 14 foram 

iniciados por meio de APFD e 49 são originários de inquéritos policiais iniciados por meio de 

portaria, quando não se sabia quem era o suspeito ou quando não havia situação de flagrante.  

Após encerrar as investigações com a emissão dos relatórios finais e despachos de 

indiciamento ou não, os procedimentos investigativos são remetidos pela Polícia Civil, ao 

Judiciário, que dará “vistas” ao Ministério Público, titular da ação penal. Entendendo presentes 

os indícios de autoria e materialidade delitiva, o promotor de justiça oferecerá a denúncia, 

iniciando formalmente o processo após o recebimento desta peça pelo juiz. O promotor poderá 

ainda, entendendo necessário despachar pelo retorno dos autos à delegacia de polícia para a 

realização de outras diligências despachadas em uma cota ministerial. Outra medida do 

Ministério Público poderá ser a de solicitação de arquivamento do feito quando já tiverem sido 

adotadas todas as diligências possíveis e não estiverem presentes elementos mínimos de autoria 

e ou materialidade. Neste caso, o requerimento do promotor será avaliado e decido pelo juiz, e 

somente este último poderá determinar o arquivamento do feito.  

Dos 141 casos finalizados pela Polícia Civil, houve apresentação de 73 denúncias pelo 

Ministério Público. Entre os 63 casos em que o delegado de polícia manifestou pelo 

indiciamento do autor, o Ministério Público ofereceu 47 denúncias e em 14 casos o promotor 

não denunciou, discordando do delegado quanto aos elementos mínimos. Em dois desses casos 

não foi possível obtenção de informação. Dos 61 casos em que o delegado de polícia optou pelo 

não indiciamento do autor, houve discordância do promotor com oferecimento de 10 denúncias, 

nos outros 50 casos o Ministério Público não apresentou as denúncias, e em um dos casos não 

foi possível a obtenção de informação. Conforme se verifica, o promotor de justiça e o delegado 

de polícia divergiram sobre aspectos jurídicos em pelo menos 24 casos apresentados. 
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Entre os 73 casos denunciados pelo Ministério Público, 14 eram referentes a 

procedimentos investigativos iniciados como APFD, 58 eram de casos de inquérito instaurados 

por portaria e 1 caso denunciado pelo promotor era referente a instauração por meio de TCO, 

situação em que o delegado de polícia entendeu tratar-se de delito de menor potencial ofensivo, 

mais uma vez caracterizando a divergência entre promotor e delegado de polícia. 

Estudos nacionais (SAPORI, 2006) sobre o sistema de justiça criminal tiveram como 

referência a abordagem institucional, no âmbito da sociologia das organizações de Meyer e 

Rowam (1977) e de Hagan, Hewit e Alvin. (1979), destacando a pouca integração entre os 

operadores do sistema, especialmente na relação estabelecida entre o Ministério Público e a 

Polícia Civil.  

Segundo Vargas e Rodrigues (2011) o relacionamento entre estas instituições é 

protocolar, via papel e se limita na troca de documentos burocráticos dos inquéritos policiais, 

fator que, prejudica sensivelmente a qualidade e celeridade das investigações policias e 

consequentemente dos processos. 

Sapori (2006) destaca que o sistema de justiça criminal se caracteriza pela frouxa 

articulação e ajustes informais entre as organizações que o compõem. Segundo o autor, as 

instituições vivenciando diferentes realidades, instituem rotinas e procedimentos internos para 

solucionar questões práticas que lhes são apresentadas.  

Os resultados alcançados na presente pesquisa apontando as divergências entre as 

decisões do Ministério Púbico e Polícia Civil caracterizam as rotinas organizacionais 

destacadas nos diferentes estudos, onde a depender do caso concreto, as instituições se 

articulam e concordam com o indiciamento e denúncia para mostrar como estão comprometidas 

com a política de controle do crime ou se desarticulam discordando em critério jurídicos 

aparentemente para evitar a responsabilização por sua ineficiência. 

Após o oferecimento da denúncia se inicia a fase processual onde o indiciado passa a 

ser chamado de réu no processo, seguindo-se o fluxo definido pelo CPP com apresentação de 

provas de acusação e de defesa, caminhando até fase de sentença pelo juiz, que poderá absolver 

ou condenar o acusado, sendo esta a sentença em primeira instância. Após a sentença em 

primeira instância ainda é possível apresentação de recursos conforme definidos em lei. Frise-

se a decisão metodológica adotada nesta pesquisa no sentido de avaliar o fluxo somente até a 

sentença em primeira instância.   

Entre os 73 casos denunciados pelo Ministério Público, 45 chegaram até a fase final do 

fluxo e receberam uma sentença de mérito, qual seja, de condenação ou absolvição. Dentre os 

casos que tiveram alguma sentença de absolvição ou condenação, 22,2 % (10) são referentes a 
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casos que foram iniciados com o autor preso por meio de APFD e 77,8% (35) são casos 

originários de procedimentos investigativos que se iniciaram sem indicação de autoria ou que 

o suspeito não estava em situação de flagrante sendo instaurado o inquérito por meio de portaria. 

Por meio dos dados organizados verifica-se que em 73,3% (33 casos) as decisões de 

mérito são de condenações em comparação com 26, 7% (12 casos) onde as decisões são de 

absolvições. Tem-se que entre os casos de estupro de vulneráveis que conseguem alcançar 

decisão de mérito no fluxo do sistema de justiça criminal em Belo Horizonte a maioria é pela 

condenação. 

Além das sentenças de mérito (45), foram localizados 73 casos com outros tipos de 

sentença ocorridas ao longo do fluxo, se destacando 58 sentenças que tratam de arquivamento 

sem denúncia e processo, provavelmente situações em que os inquéritos, após análise e 

solicitação do MP, foram arquivados pelo juiz tratando de casos como, por exemplo, autores 

desconhecidos, provas insuficientes e fatos que não constituíam crimes. Também pode ocorrer 

a sugestão pelo arquivamento do inquérito, sem oferecimento da denúncia, nos casos em que o 

suspeito falece na fase policial, configurando uma das causas de extinção da punibilidade 

prevista no artigo 107, I do CPB. 

A Tabela 14 identifica os 118 casos que tiveram algum tipo de sentença na fase 

processual. Verifica-se que entre os tipos de sentença encontrados nesta fase a maior 

concentração está entre as sentenças que determinaram o arquivamento dos procedimentos sem 

oferecimento de denúncias (49,2%) em comparação com as sentenças que analisaram o mérito 

dos processos (38, 2 %), sendo 33 de condenações e 12 de absolvições dos autores. 

 

Tabela 14 – Tipos de sentença 

 Casos Porcentagem válida 

Absolvição 12 10,2 

Condenação 33 28,0 

Declarada incompetência 4 3,4 

Determinado arquivamento 58 49,2 

Ext proces peremp/litis/c julg 1 0,8 

Extinção punibilidade 8 6,8 

Julgado improcedente o pedido 1 0,8 

Julgado procedente o pedido 1 0,8 

Total 118 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Visando verificar se a condição da prisão em flagrante delito poderia ter alguma 

influência sobre os casos que alcançaram sentenças de mérito com condenações e/ou 
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absolvições dos acusados, foi feita uma tabulação cruzada entre o tipo de sentença e a condição 

de prisão em flagrante, apresentada na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Prisão em Flagrante e Sentença de mérito 

 

Houve prisão? 

Total Suspeito/réu preso 

em flagrante 

Suspeito/réu em 

liberdade 

Qual tipo de 

sentença 

ABSOLVIÇÃO 

Contagem 2 10 12 

% em Houve 

prisão? 
20,0% 28,6% 26,7% 

CONDENAÇÃO 

Contagem 8 25 33 

% em Houve 

prisão? 
80,0% 71,4% 73,3% 

Total 

Contagem 10 35 45 

% em Houve 

prisão? 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 
 

Por meio dos dados sumarizados verifica-se que entre os 45 casos que receberam algum 

tipo de sentença de mérito, para os 33 casos em que houve condenação, 80% começaram a 

investigação com o suspeito preso em flagrante e 71,4% em liberdade. Entre os 12 casos que 

alcançaram sentença de absolvição, 20 % tiveram as investigações iniciadas com o suspeito 

preso em flagrante delito e 28,6% começaram as investigações com o suspeito em liberdade. 

Os dados permitem inferir que, para efeitos de condenação e ou absolvição, no delito de estupro 

de vulneráveis, a prisão em flagrante parece não interferir na produtividade do sistema.   

Da análise do fluxo de processamento do crime de estupro de vulneráveis em Belo 

Horizonte, seguindo a tendência apontada em outros estudos, verifica-se que o fluxo se inicia 

com grande volume de casos registrados e segue sofrendo sucessivas seleções e filtragens, 

terminando com um pequeno número de casos sentenciados, assumindo o formato de um 

verdadeiro funil (COELHO, 1986, 1988; RIBEIRO, 2010; SAPORI, 1995; VARGAS, 2004). 

O Gráfico 7 demonstra o formato funil de processamento dos casos de estupro de vulneráveis. 
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Gráfico 7 – Fluxo de processamento do estupro de vulneráveis em Belo Horizonte-MG 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

O primeiro processo de seleção e filtragem ocorre na decisão da Polícia Civil em 

instaurar ou não o inquérito, verificando-se que do total de registros, 79% das ocorrências tem 

procedimentos investigativos instaurados. Ainda na fase policial, ocorre um segundo processo 

de seleção, onde das ocorrências registradas, apenas 54% tem as investigações concluídas com 

emissão de um relatório final. Na próxima etapa, relacionada a fase processual, verificam-se 

novas perdas e apenas 28% dos casos inicialmente registrados têm denúncia oferecida pelo 

Ministério Público. Se sucedem as filtragens na fase processual e apenas 17% dos casos 

registrados conseguem alcançar uma decisão de mérito do Judiciário (análise de absolvição e 

ou condenação do acusado). Por fim, do volume total de registros iniciais, apenas 13 % culmina 

em condenações. 

A presente pesquisa alcançou resultados quanto ao formato funil do fluxo no 

processamento do delito de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte, semelhantes aos 

encontrados por Vargas (1997, 2004) quando de relevante estudo sobre o sistema de justiça 

criminal na Cidade de Campinas. Por ocasião do estudo a autora acompanhou o fluxo de 

processamento de 444 boletins de ocorrência do crime de estupro registrados na Delegacia de 

Defesa da Mulher, entre os anos de 1988 e 1992, identificando que para os crimes de estupro 

em Campinas, o fluxo assume a forma de um funil, começando com um grande número de 

casos registrados e seguindo diminuindo em cada fase processual (RIBEIRO, 2009).  

Dialogando com o trabalho de Vargas (1997, 2004), que era único no cenário nacional 

sobre o fluxo do delito de estupro, os resultados alcançados pela autora verificaram que o maior 

gargalo se encontrava na fase policial, onde 71% dos BOs iniciados eram arquivados, seguindo-
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se de seleções sucessivas alcançando-se apenas 9% de condenações. A autora verificou nesse 

estudo que um dos motivos determinantes para as seleções e filtragens, principalmente, na fase 

policial, tinham relação direta com a vontade da vítima em processar o autor, fato relacionado 

ao tipo de ação penal previsto na época, que dependia de ação privada36. A autora concluiu que 

esta circunstância do tipo de ação penal aliada a outros fatores de perfil social da vítima e autor, 

além da condição do acusado durante o processo (preso ou em liberdade) influenciavam na 

produtividade e tempo de processamento dos casos (VARGAS, 1997, 2004). 

Vargas (2004) constatou no estudo que a decisão da vítima era o principal responsável 

pela ativação do sistema de justiça criminal no delito de estupro, sendo que esta regra definida 

pelo direto37delimitava o comportamento dos queixosos e dos operadores do sistema, 

explicando a seleção dos casos na primeira fase do fluxo (fase policial), cumulando-se a outros 

fatores ao longo da passagem pelas demais fases do sistema. A autora enfatiza entre as suas 

conclusões que o papel desempenhado pelas regras legais no processamento do delito de 

estupro seria um indicador da necessidade de reformas legislativas que poderiam mudar o modo 

como o delito era processado pelo sistema de justiça brasileiro (VARGAS, 2004). 

No cenário atual, algumas das propostas de mudanças legislativas citadas por Vargas 

(2004) como essenciais já se operaram, dentre elas: a fusão do crime de estupro com o de 

atentado violento ao pudor; a ampliação da definição da relação sexual, com a inclusão do coito 

anal e oral, bem como mudanças referentes ao modo como devem ser conseguidos os elementos 

da prova do não consentimento ao delito. Além dessas, atualmente todos os crimes sexuais, 

dentre eles o delito de estupro de vulneráveis, se processam por meio de ação pública 

incondicionada, ou seja, independe de vontade ou representação da vítima, fator que pode 

explicar uma menor filtragem na fase de instauração do inquérito policial, onde conforme a  

pesquisa, grande parte dos registros iniciais são instaurados (79%) e finalizados (54%) pela 

Polícia Civil, bastante diferente dos resultados encontrados naquele estudo que apontavam a 

maior filtragem na fase policial onde 71% dos boletins de ocorrência eram arquivados sem 

instauração.  

                                                 
36 O CPP na ocasião dos estudos realizados por Vargas (1997, 2004) definia o caráter de ação privada aos crimes 

sexuais, dentre eles o estupro, onde o inquérito policial só teria início mediante requerimento do ofendido ou de 

seu representante legal. Exceções eram feitas nos casos em que o agressor era o próprio pai e àqueles casos que 

resultavam em morte ou lesão grave da vítima, oportunidade em que caberia ao Ministério Público promover a 

ação. Atualmente, face as alterações legislativas trazidas pelas Leis 12.015/2009 e 13.718/2018, todos os delitos 

sexuais, dentre eles o delito de estupro de vulneráveis, objeto da presente pesquisa são processados mediante ação 

pública, ou seja, os inquéritos e processos são iniciados independente da vontade das vítimas ou de seus 

representantes legais.   
37 Tipo de ação penal prevista no CPB. 
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Na presente pesquisa sobre o delito de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte o que 

se verifica é que a maior filtragem se deslocou da etapa de instauração do inquérito para a 

passagem entre a fase policial e ministerial, onde apenas 28% dos casos iniciais são 

denunciados38 e 17% alcançam sentença de mérito.  

A taxa de condenações atual (13%) se mostra um pouco maior que a identificada no 

estudo publicado por Vargas no ano 2004 que era de 9%, inferindo-se que as mudanças 

legislativas perpetradas ao longo dos anos referentes aos delitos sexuais pouco interferiram na 

melhoria das taxas de condenações, havendo necessidades de outros estudos nessa seara para 

melhor compreensão dos determinantes da produção decisória dos operadores do sistema de 

justiça de criminal para o delito de estupro.  

 

5.2.1.1 Taxas de esclarecimentos dos delitos de estupro de vulneráveis  

 

Conforme adverte Vargas (2004) a grande seleção e filtragem dos registros nas fases 

policiais e processuais e a baixa proporção de condenações dos casos iniciais não são 

características exclusivas do tratamento dado ao estupro pela Polícia e Justiça brasileiras, 

estando presentes com regularidade nas respostas oferecidas pelas justiças criminais de vários 

outros países. 

Vale neste ponto fazer o registro sobre a metodologia empregada na literatura 

especializada sobre os indicadores para se aferir as taxas de esclarecimento, processamento e 

sentenciamento dialogando com os resultados encontrados na presente pesquisa. 

A literatura especializada enfatiza que, além da identificação do formato funil, a 

reconstituição do fluxo de processamento de pessoas e procedimentos no sistema de justiça 

criminal viabiliza também a mensuração de determinadas taxas permitindo a avaliação da 

eficiência e produtividade das organizações que compõem o sistema.  

Vargas e Ribeiro (2008) fazendo um balanço da literatura especializada sobre os estudos 

de fluxo, apresentado na Figura 4, identificam as taxas que permitem a análise dos 

determinantes do encerramento do caso nas fases de esclarecimento, processamento, 

sentenciamento e condenação. 

 

                                                 
38 Conforme analisa Vargas (2004) a sugestão pelo arquivamento de inquéritos feita pelo Ministério Público é uma 

maneira de impedir que os casos com pouca chance de alcançar uma solução repressiva, tais como aqueles que 

tem autores desconhecidos, com provas insuficientes, fatos que não constituem crime e de vítimas que se retratam, 

pressionem ainda mais o já tão tencionado sistema judiciário.  
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Figura 4 – Taxas que os estudos sobre fluxo do sistema de justiça criminal permitem 

calcular de acordo com a agência e com o significado das informações 

Fonte: (VARGAS; RIBEIRO, 2008, p. 06).  

 

O instituto Sou da Paz na terceira edição do relatório “Onde Mora a Impunidade?” 

(2020) reforça a necessidade do estabelecimento de um indicador nacional de esclarecimentos 

referente aos delitos de homicídio, destacando que para conter a violência no Brasil, é 

necessário além de políticas efetivas de prevenção e repressão qualificada também o 

fortalecimento das investigações. A metodologia adotada pelo instituto define como delito 

esclarecido aquele em que pelo menos um agressor foi denunciado pelo Ministério Público em 

determinada faixa de tempo. 

O indicador de taxa de esclarecimento proposto no relatório citado parte da premissa de 

que pelo menos duas instituições (Polícia Civil e Ministério Público) compartilharam o 

entendimento de que o autor foi corretamente identificado com elementos suficientes para dar 

prosseguimento com o processo que pode culminar em uma sentença por parte do Judiciário. 

Vargas e Misse (2007) avaliando a produtividade e os determinantes da produção 

decisória do sistema de justiça também para o delito de homicídio enfatizaram a importância 

do esclarecimento da autoria do delito, pois, uma vez que o autor fosse identificado e o inquérito 

policial encerrado, dificilmente o processo não seria iniciado. Para os autores uma das formas 

de se calcular a taxa de esclarecimento, assim como o indicador proposto no relatório do 

Instituto Sou da Paz, representaria a razão entre o volume de registros e o número de ações 

iniciadas (denúncias do MP). Utilizando esta metodologia, tendo como base os dados da Cidade 

do Rio de Janeiro entre os anos 2000 e 2005, os autores calcularam a taxa média de 

esclarecimento do delito de homicídio chegando ao percentual de 14%. 
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Estudo realizado por Sapori (2007) analisando o fluxo de justiça criminal para o delito 

de homicídio em Belo Horizonte adotou outra metodologia do cálculo da taxa de 

esclarecimento, optando pela razão entre o número de ocorrências registradas e o número de 

inquéritos remetidos (IP finalizados pela PC). Neste estudo, o autor encontrou resultados de 

esclarecimento semelhantes ao apontado nos estudos de Vargas e Misse (2007) identificando 

uma taxa de esclarecimento em torno de 15%.  

Aplicando-se as diferentes metodologias de cálculo das taxas de esclarecimento 

identificadas pela literatura especializada aos resultados encontrados na presente pesquisa tem-

se que no caso dos delitos de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte, a proporção entre 

ocorrências registradas e denúncias oferecidas pelo Ministério Público é de 28%.  

Já considerando a razão entre os registros e o número de inquéritos policiais finalizados 

a taxa de esclarecimento seria na média de 54%.  

Os diferentes percentuais encontrados na presente pesquisa (28% e 54%) quanto ao 

cálculo da taxa de esclarecimento, pode se justificar face ao número de inquéritos policiais que 

apesar de finalizados pela polícia, não implicaram em indiciamento dos autores, ocultando uma 

perda de casos que foram arquivados sem o oferecimento de denúncia não gerando um processo 

criminal. 

Independente da metodologia adotada para o cálculo da taxa de esclarecimento no 

sistema de justiça criminal, fica evidente a circunstância de que a fase policial parece ser 

determinante para a continuidade do caso até a sentença. Nesse sentido, Ribeiro (2010) destaca 

que “essa constatação reforça a ideia de que o inquérito policial é uma das fases mais 

importantes do fluxo do sistema de justiça criminal uma vez que, caso não ocorra o 

esclarecimento da autoria ou a prova de materialidade do delito, o caso não pode seguir adiante” 

(RIBEIRO, 2010, p. 176). 

Em que pese não tenha sido possível na presente pesquisa, face ao tempo e recursos 

disponíveis, a realização da análise qualitativa dos determinantes das produções decisórias de 

cada órgão nas fases do sistema de justiça criminal de Belo Horizonte, as quantificações 

representadas pelas baixas taxas de esclarecimento encontradas podem indicar alguma relação 

com as peculiaridades do delito de estupro de vulneráveis. Ressaltando que esses muitas vezes 

envolvem conflitos intrafamiliares onde não são raras as acusações falsas por parte de 

representantes legais das vítimas e ainda a outros fatores de especial importância relacionados 

ao método investigativo dependente de uma excessiva cartorialização, a dificuldade de 

comprovação do crime (ausência de materialidade) e de poucas versões originais acerca do fato, 
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normalmente apenas as versões das vítimas e seus representantes legais e por vezes dos 

suspeitos.  

Os resultados de produtividade encontrados na reconstrução do fluxo de processamento 

na presente pesquisa demonstram a fragilidade do sistema de justiça criminal em Belo 

Horizonte no tratamento dos casos de estupro de vulneráveis que chegam ao seu conhecimento 

e a pouca probabilidade de punição desta modalidade delitiva. 

 

5.2.2 O Tempo do sistema de justiça criminal para o delito de estupro de vulneráveis  

 

A importância dos estudos sobre o tempo de processamento dos delitos pelo sistema de 

justiça criminal é apontada pela literatura como outro relevante indicador da eficiência e 

capacidade das organizações na implementação da ideia de justiça, contrastando os conceitos 

entre a morosidade necessária (relacionada ao tempo médio real para o processamento dos 

casos) e a morosidade legal (resultante da contabilização dos prazos previstos no CPP) 

(RIBEIRO, 2009). 

Neste tópico serão apresentados os resultados de mensuração do tempo de 

processamento dos delitos de estupro de vulneráveis, observando o decurso em cada uma das 

fases e organizações envolvidas no sistema de justiça criminal em Belo Horizonte, procurando 

compreender algumas situações que podem interferir para a redução ou dilatação dos prazos 

para a conclusão do caso. 

A partir da consulta e compatibilização das informações constantes dos sistemas REDS, 

PCNET e SISCOM foi gerada uma base de dados catalogando as principais datas ao longo do 

fluxo, considerando especialmente as datas de comunicação dos fatos, instauração dos 

inquéritos, conclusão dos inquéritos, oferecimento das denúncias e sentença em primeira 

instância. Para a análise do tempo de processamento foi realizado um recorte entre os 261 casos 

de estupro de vulneráveis, envolvendo autores maiores de 18 anos, registrados no ano de 2015, 

selecionando todos os casos que possuíam algum tipo de sentença de mérito ou não39 no ano de 

2020, restando identificados 118 casos.  

Para a análise dos cálculos, foi observada também a condição do acusado no início do 

procedimento, se preso em flagrante ou em liberdade, visando entender o tempo despendido em 

cada caso, pretendendo enriquecer um pouco mais o modelo de análise avançando do campo 

descritivo para o explicativo, tentando apontar não somente o panorama do sistema de justiça 

                                                 
39 Ver Tabela 14 com os tipos de sentença. 
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criminal do delito de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte, mas verificar se essa condição 

de flagrante ou não no início das investigações seria fator determinante do tempo. 

Sobre esse ponto, vale fazer uma ressalva metodológica, pois, na base de dados 

quantitativa construída só foi possível verificar essa condição de prisão no momento da 

instauração do inquérito, não tendo sido possível fazer uma análise mais acurada sobre essa 

condição do acusado ao longo do restante do fluxo, face aos recursos disponíveis e ao tempo 

para conclusão da pesquisa. 

A temporalidade do fluxo realizada neste tópico considera duas medidas de tendência 

centrais, a média e a mediana, além da medida de dispersão ou variabilidade, o desvio-padrão. 

A média, consiste no somatório dos tempos de todos os casos dividido pela quantidade dos que 

foram considerados válidos em determinada fase. Essa medida pode ser suscetível a variações 

em razão da presença de espaços temporais muito longos ou muito curtos e nesses casos, para 

a análise, deve-se dar mais ênfase à mediana. A mediana, consiste na medida posicional, 

representando o valor temporal que divide a série em dois grupos iguais, organizados em ordem 

de grandeza crescente que não sofre impactos pela existência de valores extremos 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014). O desvio-padrão, representa a distância entre cada um 

dos valores de tempo e a média gerada, ou seja, é a medida de capacidade da média em 

representar o fenômeno que se está estudando (RIBEIRO, MACHADO; SILVA, 2012). 

A seguir serão descritos os dados do tempo médio encontrado para cada fase de decisão 

no fluxo de processamento do delito de estupro de vulneráveis em Belo Horizonte, 

considerando os 118 casos que alcançaram algum tipo de sentença em primeira instância. 

 

a) Fase policial investigativa ou pré-processual 

 

O ponto de partida para o fluxo do delito de estupro de vulneráveis no sistema de justiça 

criminal em Belo Horizonte se inicia com o registro da ocorrência, podendo ser realizado pela 

Polícia Militar ou pela Polícia Civil. Após o registro da ocorrência, inicia-se a fase policial 

investigativa ou pré-processual, onde o delegado de polícia ao tomar conhecimento do crime 

noticiado deverá instaurar o inquérito policial para a realização das diligências necessárias ao 

esclarecimento do fato, com identificação da autoria e materialidade delitivas. Não há previsão 

legal expressa quanto ao prazo para o início das investigações, e a instauração, via de regra, se 

dará por meio de APFD ou Portaria. 

Na presente pesquisa, considerando os 118 casos que tiveram algum tipo de sentença 

proferida pelo Judiciário, constatou-se que 98 foram instaurados por meio de Portaria, quando 
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não se sabe quem é o autor ou quando não há situação de prisão em flagrante, 15 foram 

instaurados por meio de APFD e 5 foram instaurados como TCO40. 

Entre o registro da ocorrência e a instauração dos inquéritos policiais, considerando 

volume total dos 118 casos, o tempo médio foi de 6,64 dias. O tempo mínimo encontrado foi 

de 0 (zero) dias, indicando que a instauração ocorreu no mesmo dia do registro e o tempo 

máximo para instauração encontrado foi de 127 dias. O desvio-padrão foi de 19,50 indicando 

uma relativa variabilidade nos dados analisados. 

Na análise do tempo foi observada a condição do acusado no início do procedimento, 

se preso em flagrante ou em liberdade, uma vez que os prazos legais diferem conforme cada 

caso. Dos 118 casos com algum tipo de sentença, 15 casos correspondiam a prisão em flagrante 

e nesses a média para a instauração foi de 0,40 dias, onde 11 casos foram instaurados no mesmo 

dia da data da comunicação do registro e 4 casos foram instaurados no dia seguinte ao registro. 

Nos casos iniciados com o suspeito em liberdade, a média desde o registro da ocorrência 

e a instauração do inquérito policial foi de 7,55 dias, tempo tido como elevado se considerarmos 

a natureza do delito e que, quanto mais cedo forem iniciadas as investigações, maior a 

probabilidade de esclarecimento do fato criminoso. A Tabela 16 sumariza os dados encontrados 

na presente pesquisa entre a data da comunicação do fato no REDS e a data do 

aceite/instauração da ocorrência no PCNET. 

 

Tabela 16 – Tempo entre a data da comunicação e a data do aceite 

Houve prisão? Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão 

Suspeito/réu preso em flagrante 0 1 0,40 0,00 0,507 

Suspeito/réu em liberdade 0 127 7,55 1,00 20,730 

Total 0 127 6,64 1,00 19,504 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Após a instauração do inquérito, o CPP estabelece um prazo de 30 dias para a conclusão 

das investigações nos casos de suspeitos em liberdade e de 10 dias para suspeitos presos. Este 

prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias, mediante solicitação do delegado de polícia e 

autorização judicial. Na prática, o que se percebe é que a dilação de prazo nas investigações 

tende a se estender muitas vezes sem estabelecimento de um prazo fixo legalmente instituído 

                                                 
40 Situações em que o delegado de polícia entendeu tratar-se o fato noticiado como delito de menor potencial 

ofensivo. 
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para a prorrogação. As dilações de prazo trazem consequências legais, tais como a liberação do 

acusado quando estiver preso e quando solto o prazo limite é o da prescrição do fato41. 

Encerrada as investigações do caso, o delegado de polícia deverá emitir um relatório 

final esclarecendo o que foi apurado, demarcando o fim da fase investigativa. Analisando o 

tempo encontrado na presente pesquisa desde a instauração do inquérito até a emissão de 

relatório final observou-se que o tempo para a conclusão varia entre 0 (zero) e 1581 dias, 

conforme apresenta a Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Tempo entre a data do aceite e a data do relatório 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando dados coletados na pesquisa. 

 

Neste caso, face aos valores extremos encontrados entre o tempo mínimo e o máximo, 

para a análise deve-se dar mais ênfase a mediana, demonstrando que, entre os casos válidos que 

tiveram algum tipo de sentença, são necessários uma média de 372 dias desde a instauração do 

inquérito para a conclusão das investigações com emissão do relatório final, cerca de 12 vezes 

mais que o prazo legal previsto. Registre-se que esta medida é a tendência central de prazo para 

o encerramento da fase policial de investigações ou fase pré-processual. 

O tempo verificado nessa fase da pesquisa denota a frequente autorização para dilação 

de prazo da investigação sem qualquer controle e fiscalização por parte do Ministério Público 

e/ou Judiciário. Conforme previsto na Constituição Federal, o Ministério Público tem a tarefa 

de fiscalizar a Polícia, principalmente a investigação, a fim de que o IP dê suporte a ação penal 

de que ele é o titular. Ministério Público e Polícia Civil deveriam, teoricamente, ser 

complementares na atividade de investigar.  

Na prática, o que se percebe é que essas instituições do sistema de justiça criminal atuam 

de forma desarticulada e, não raras vezes, disputando poder, criando ajustes informais e 

estabelecendo padrões de atuação. Quando promotores recebem os inquéritos policiais com 

solicitações por dilações de prazo para a conclusão das investigações, solicitações que são 

repetidas inúmeras vezes pelo delegado de polícia, ao invés de realizarem uma análise mais 

                                                 
41 Na pesquisa não foi possível contabilizar o número de vezes em que ocorreram solicitações e autorizações para 

prorrogação dos prazos da investigação.  

Houve prisão? Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão 

Suspeito/réu preso em flagrante 2 783 61,07 9,00 199,796 

Suspeito/réu em liberdade 0 1581 521,52 477,00 440,875 

Total 0 1581 446,45 372,00 444,661 
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acurada de cada caso para viabilizar o fluxo do sistema, simplesmente “carimbam papéis”, 

concordando com as dilações.  

Esses procedimentos rotinizados do MP e Justiça, automatizando as dilações de prazo 

solicitadas pela PC nesta fase pré-processual de investigações, são evidências que vão de 

encontro aos estudos realizados por Sapori (1995, 2006), que trabalha o conceito de “linha de 

montagem”. Esses revelam que a frouxa articulação entre agências integrantes do sistema de 

justiça responsáveis pela manutenção da ordem pública e o hiato existente entre as regras legais 

e a sua implementação entre os atores do sistema, institucionalizam um certo modo de fazer 

justiça caracterizado pelo processamento seriado dos crimes, marcada pelo tratamento 

padronizado dos processos. 

No caso concreto, o que se verifica é que, na fase de investigações, são desconsideradas 

as especificidades e individualidades e os atores envolvidos nessa tramitação (PC, MP e Juiz) 

classificam os processos com a categoria “dilação de prazo”, definindo padrões de decisão e de 

ação.  

Sapori (2006) destaca ainda que a lei é ritualisticamente aplicada, estrategicamente 

ignorada ou reinterpretada conforme as necessidades organizacionais. A concepção de uma 

justiça tipo linha de montagem traduz a ideia da existência de arranjos informais para viabilizar 

a manutenção de taxas de produção. 

Fazendo um filtro na análise, considerando as investigações que se iniciaram com 

suspeito preso em flagrante delito, observou-se também uma grande variação entre o tempo 

mínimo (2 dias) e máximo (783 dias), verificando-se que entre os casos analisados a tendência 

central entre os valores discrepantes mais relevante é a mediana de 9,00 dias para a conclusão 

da investigação com emissão do relatório final. Nos casos dos suspeitos que tiveram 

investigações iniciadas em liberdade a mediana para a conclusão desta fase é de 477 dias. Nesta 

fase da investigação, a prisão em flagrante parece atuar como elemento que reduz a quantidade 

de dias. 

A queda na média em dias encontrada nesta fase, para os casos de flagrante delito, tem 

algumas razões principais. Uma no sentido de que quando há a prisão em flagrante do autor, o 

procedimento tem obrigatoriedade legal em andar mais rápido. Outra circunstância que se 

verifica nos procedimentos que se iniciam com o autor preso em flagrante é uma maior 

facilidade para a conclusão das investigações, pois a localização e oitiva das testemunhas e 

interrogatório do suspeito são, via de regra, priorizadas e de certa forma de mais fácil 



87 

cumprimento. Registre-se que, a medida de tendência central do prazo em dias para a conclusão 

das investigações nos casos de prisão em flagrante delito permanece dentro do prazo legal42. 

No fluxo de processamento do delito, após a emissão do relatório final de investigações, 

o procedimento é remetido à justiça, sendo dado “vistas” ao Ministério Público que fará as suas 

análises para as providências que entender cabíveis. Na presente pesquisa ficaram evidentes 

situações em que inquéritos policiais relatados, após a análise do Ministério Público, eram 

devolvidos pela justiça à delegacia de polícia, provavelmente em razão do lançamento de cotas 

ministeriais com requerimento para realização de novas diligências43 ou situações em que o 

procedimento investigativo já concluído com relatório era redistribuído entre as varas 

judiciais44. 

No momento da coleta dos dados, verificando as circunstâncias citadas, optou-se por 

catalogar na base de dados organizada um registro temporal caracterizado como “data do último 

recebimento do inquérito na justiça”, para tentar identificar a efetiva data em que o inquérito 

policial foi entregue na secretaria do juízo e não mais voltou para a delegacia, delimitando o 

fim da fase policial de investigações, permitindo com isso registrar fatores que poderiam 

influenciar nos prazos após a elaboração do relatório final de investigações e antes da fase 

processual propriamente dita. 

Neste caso, comparando as datas do relatório final de investigações e a derradeira data 

em que o procedimento investigativo foi enviado à justiça e não mais voltou para a delegacia, 

verificou-se entre os casos válidos (90 casos), um prazo médio 118 dias entre as datas.  

Foram encontrados casos em que a data do relatório final e a data do último recebimento 

do inquérito na justiça eram a mesma, demonstrando que o procedimento foi concluído pela 

polícia e enviado para a justiça no mesmo dia e que não mais voltou para cumprimento de 

diligências seguindo o seu fluxo na fase seguinte. Em contrapartida, houve casos em que, 

partindo da data do relatório final até a data do último recebimento do inquérito na Justiça, 

                                                 
42 Ressalva-se aqui que o número de casos de flagrante é bastante pequeno, apenas 15 casos válidos, não permitindo 

talvez uma generalização do resultado.  
43 Na presente pesquisa por insuficiência de informações nas bases de dados pesquisadas não foi possível 

quantificar os casos que tiveram cotas ministeriais lançadas para realização de novas diligências. 
44 Na presente pesquisa quando da organização da base de dados, foram verificadas situações de redistribuição de 

inquéritos policiais concluídos entre a vara especializada e varas criminais face a alteração de competência. Sobre 

isso ver Art. 4º- da Resolução TJMG nº 729/2013 alterada pela resolução do Órgão Especial nº 869/2018 onde 

tem-se: “A competência da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belo 

Horizonte, de que trata o art. 2º desta Resolução, cessa na data em que a vítima ou testemunha completar 18 

(dezoito) anos de idade, ressalvados os feitos nos quais já tenha sido iniciada a audiência de instrução e julgamento. 

(Artigo acrescentado pela Resolução do Órgão Especial nº 869/2018). Parágrafo único. Os inquéritos e as ações 

de que tratam o “caput” deste artigo serão redistribuídos às varas criminais da comarca de Belo Horizonte, com 

observância da respectiva competência. (Parágrafo acrescentado pela Resolução do Órgão Especial nº 869/2018). 
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transcorreram 1546 dias, demonstrando um prazo absurdamente longo para efetiva transição da 

fase policial para as fases subsequentes, o que pode ter sido motivado pelo cumprimento de 

novas diligências solicitadas por meio de cotas ministeriais inseridas nos inquéritos relatados e 

ainda sucessivas solicitações de dilação de prazo para o cumprimento, caracterizando o efeito 

“pingue-pongue”, citado por Misse (2010). 

O autor explicando o caráter ambivalente da persecução criminal no Brasil destaca que 

o chamado efeito pingue-pongue se configura pelo vai e vem do inquérito policial entre a 

delegacia e o MP, esclarecendo que se trata de um modo de o inquérito não ficar em lugar 

nenhum, fazendo com que transcorra meses e anos até que o procedimento seja arquivado por 

insuficiência de resultados. Segundo o autor, o MP devolve o inquérito solicitando novas 

diligências, como o delegado de polícia já está às voltas de novos casos por instaurar e outros 

já instaurados e certo de que não obterá mais nada com aquele, acaba deixando o procedimento 

parado nos armários da unidade esperando chegar o prazo para reenviá-lo ao Ministério Público 

(MISSE, 2010). 

 

Tabela 18 – Tempo entre a data do relatório e a data do último recebimento do IP na 

justiça 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

 

Os resultados sumarizados na Tabela 18 são bastante preocupantes, pois, conforme 

verificado na pesquisa, partindo da instauração do inquérito, para se alcançar um relatório final 

de investigações pela PC já transcorrem em média 372 dias, tempo muito superior aos prazos 

legais previstos para a conclusão das investigações (10 dias se autor preso e 30 dias de solto) e 

para que o procedimento consiga transitar da fase policial para a fase seguinte (com ações 

efetivas do Ministério Público), ainda podem ser acrescidos vários meses. Com essa lógica 

atuação distinta entre as instituições, sem nenhum tipo de articulação ou comunicação, que não 

seja por meio de papéis, o andamento dos casos acaba ficando sensivelmente prejudicado e 

protelatório.  

Houve prisão? Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão 

Suspeito/réu preso 

em flagrante 
0 1546 199,93 6,50 483,813 

Suspeito/réu em 

liberdade 
0 1268 103,83 17,50 227,190 

Total 0 1546 118,78 15,00 280,916 
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Os estudos de fluxo do sistema de justiça criminal realizados no Brasil destacam que 

quanto maior o tempo de tramitação da fase de investigação policial, menor a possibilidade dos 

casos se transformarem em processos penais, sendo comum o arquivamento desses casos por 

insuficiência de resultados, denotando que o atraso na fase policial pode ser um indicativo do 

bloqueio na fase judicial (UFMG, 2017). Segundo afirma, Misse (2010), “cada inquérito que 

se transforma em denúncia e segue em frente, já como ação penal, é uma vitória” (MISSE, 

2010, p. 45). 

O excessivo tempo encontrado na presente pesquisa para a conclusão da fase 

investigativa com emissão do relatório final de 372 dias parece também revelar uma dificuldade 

da Polícia Civil quanto a investigação e esclarecimento do crime. Nesse sentido,  Misse (2010), 

quando do estudo sobre o papel do inquérito policial no processo de esclarecimento e 

processamento de crimes no Brasil, destacou que a baixa capacidade de conclusão e 

esclarecimento por parte do órgão investigativo está relacionada a um volume muito elevado 

de ocorrências criminais, especialmente se comparado com o efetivo de operadores incumbido 

de dar-lhe tratamento e ao excesso de papéis e cartorialização numa fase que deveria ser apenas 

preliminar e administrativa. 

Com relação a investigação policial no Brasil, conforme destaca Kant de Lima (2004) 

ela ainda é excessivamente inquisitorial e baseada quase que exclusivamente em testemunhos 

e essa característica e os métodos utilizados para a comprovação dos delitos dificultam muito 

as conclusões.  

 

b) Fase Ministerial 

 

Dando sequência na análise do tempo no fluxo de processamento dos delitos de estupro 

de vulneráveis em Belo Horizonte, será tratado aqui o tempo na fase ministerial que 

compreende o período entre a entrega do inquérito policial ao Ministério Público e a denúncia. 

Os valores mínimos e máximos encontrados neste tópico da pesquisa demonstraram grande 

variação, por esta razão concentrou-se nos valores da mediana como medida de tendência 

central mais relevante como parâmetro para mensuração da eficiência do MP.  

Os resultados encontrados demonstram uma mediana de 70 dias para que o caso 

entregue na justiça tenha oferecimento/recebimento de denúncia. Filtrando os casos que se 

iniciaram com suspeitos presos em flagrante delito verifica-se que transcorrem cerca de 30 dias 

para que seja oferecida/recebida a denúncia. Nos casos de inquérito policial instaurados por 
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meio de portaria, com suspeito em liberdade, a mediana é de 75,5 dias para que a denúncia 

ofertada pelo Ministério Público seja recebida.  

Abaixo segue a tabela 19 que sumariza o tempo entre a efetiva entrega do IP relatado 

na justiça e o oferecimento/recebimento da denúncia.  

 

Tabela 19 – Tempo entre a data do último recebimento do IP na justiça e a denúncia 

Tipo de aceite no 

PCNET 
Mínimo Máximo Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

APFD 13 389 82,13 30,00 128,385 

INQUÉRITO POR 

PORTARIA 
3 498 127,33 75,50 139,338 

TCO 581 581 581,00 581,00 . 

Total 3 581 129,38 70,00 152,023 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 
 

Os prazos encontrados na pesquisa demonstram um tempo bastante superior aos prazos 

legais previstos no CPP que estabelece 15 dias para oferecimento da denúncia nos casos de 

acusados soltos e 5 dias para acusados presos45. O que se verifica nesta fase é um prazo real 

excessivamente longo, diante da simplicidade da medida, visto que cabe ao promotor, na 

denúncia, apenas expor o fato criminoso e as suas circunstâncias, classificar o crime e qualificar 

o acusado. E essas informações, na maioria das vezes, estão presentes de forma resumida nos 

relatórios policiais que acompanham os inquéritos remetidos ao MP, de forma que a denúncia, 

geralmente se resume na simples repetição do que está disposto no inquérito. 

Acredita-se que os prazos reais encontrados nesta fase, que são cerca de 5 vezes maiores 

que os prazos legais estabelecidos, possam também ser influenciados pelas ações protocolares 

desencadeadas pelos ajustes ocorridos por meio de resolução do TJMG46 na comarca de Belo 

Horizonte pertinente a mudança de competência da vara especializada para outras varas 

criminais quando as vítimas completam 18 anos de idade. Essa é uma condição avaliada pelos 

promotores quando recebem os inquéritos policiais concluídos na vara especializada, antes de 

oferecer a denúncia pertinente, verificam a idade da vítima, se ela naquele momento, tiver 

implementado a idade limite, manifestam-se ao juiz que declinará da competência, 

redistribuindo o IP para outra vara criminal. O procedimento então será cadastrado na nova 

secretaria do juízo competente e remetido para outro promotor que tenha atuação nessa nova 

                                                 
45 Na presente pesquisa face a insuficiência de informações nas bases de dados pesquisadas não foi possível 

identificar a condição do acusado, se preso ou em liberdade, durante a fase ministerial (de denúncia) sendo 

considerada a prisão em flagrante ou não no momento da instauração do inquérito.  
46 Resolução do Órgão Especial TJMG nº 869/2018. 
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vara, quando enfim este novo representante do MP reavaliará o IP concluído para, só então, 

oferecer a pertinente denúncia quando for o caso. Este vai e vem entre as varas, com a 

redistribuição do inquérito, por vezes concluído, para novos promotores de justiça, certamente 

acaba atrasando a atuação do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, 

dilatando ainda mais o prazo para a conclusão desta fase do fluxo. 

 

c) Fase judicial  

 

Neste tópico será abordada a fase judicial, delimitada pelo tempo encontrado entre a 

denúncia do Ministério Público até a sentença em primeira instância. Após o 

oferecimento/recebimento da denúncia transfere-se a responsabilidade pelo processamento do 

caso ao Judiciário, que deverá tomar todas as decisões no fluxo processual, além de conduzir a 

fase de instrução do processo, com interrogatório do réu, oitiva de testemunhas, alegações finais 

e sentença, que pode condenar ou absolver o acusado. 

Dentre os casos válidos analisados constatou-se que o tempo médio entre a denúncia e 

a sentença em primeira instância pode variar de 95 a 1340 dias. Nesse caso, face aos valores 

extremos que distorcem a média, a medida de tendência central de maior relevância deve ser a 

mediana que registra 486 dias para que se conclua a fase processual até a sentença em primeira 

instância.  

 

Tabela 20 – Tempo entre a denúncia e a sentença 

Houve prisão? Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão 

Suspeito/réu preso em flagrante 110 1340 628,89 578,00 499,309 

Suspeito/réu em liberdade 95 1301 567,94 482,50 368,710 

Total 95 1340 581,32 486,00 394,808 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 
 

Fazendo um filtro entre os casos que se iniciaram com suspeito preso em flagrante delito 

tem-se uma mediana de 578 dias, maior que os 482,5 dias encontrados para os casos que se 

iniciaram com o suspeito em liberdade47. Conforme os dados sumarizados na tabela 20, a justiça 

demora mais tempo para processar os casos que se iniciaram com os suspeitos preso em 

flagrante delito. Na fase judicial do SJC, para o delito de estupro de vulneráveis, a prisão em 

flagrante não parece atuar como elemento que reduza a quantidade de dias. Acredita-se que essa 

                                                 
47 Na presente pesquisa face a insuficiência de informações nas bases de dados pesquisadas não foi possível 

identificar a condição do acusado, se preso ou em liberdade, durante a fase processual (da denúncia a sentença), 

sendo considerada a prisão em flagrante ou não no momento da instauração do IP.  
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média em dias superior para os casos iniciados com prisão em flagrante possa ser decorrente 

do fato de que, normalmente, as prisões em flagrante acabam convertidas em prisões 

processuais que permanecem até a sentença final e com a restrição da liberdade do cidadão, na 

Vara Especializada de Crimes contra Crianças e Adolescentes em Belo Horizonte, se 

desencadeiam um maior número de pedidos da defesa e recursos processuais, que podem atrasar 

o andamento dos feitos nesta fase judicial. 

Os dados encontrados nessa pesquisa de fluxo, referentes a um maior tempo de 

processamento entre a denúncia e sentença para os casos de estupro de vulneráveis iniciados 

com os suspeitos preso em flagrante delito, parecem apontar conclusão oposta ao verificado por 

Ribeiro, Rocha e Couto (2017) que analisando as Varas Criminais de Tóxicos em Belo 

Horizonte concluíram que os flagrantes contribuíam para as metas de eficiência, funcionando 

como alavanca da justiça linha de montagem. 

Segundo os autores, naquelas varas, os casos de tráfico de drogas iniciados com 

flagrante eram processados de maneira muito rápida sem a coleta de novas provas resultando 

em condenações com supressão de direitos e garantias dos acusados que poderiam ser 

condenados com base somente no depoimento policial (RIBEIRO; ROCHA; COUTO, 2017). 

 

As Varas de Tóxicos operam sob o paradigma da “justiça em linha de montagem” 

(Sapori, 1995) porque os procedimentos policiais classificados como “tráfico de 

drogas e condutas afins” são processados de maneira muito rápida, especialmente 

quando comparados com a morosidade característica do sistema de justiça criminal 

(Ribeiro et al., 2014). Aparentemente, nas Varas de Tóxicos da capital mineira, sob a 

máxima eficácia, reduz-se o tempo de processamento para quem já está nas malhas da 

justiça (Jesus et al., 2011); sob a máxima da eficiência, suprimem-se direitos e 

garantias fundamentais dos acusados como traficantes, já que o flagrante acelera 

substantivamente a velocidade do processamento (Lemgruber e Fernandes, 2015); sob 

a máxima da efetividade, aumenta-se ano após ano a quantidade de presos por tráfico 

de drogas no país (Azevedo e Cifali, 2015). (RIBEIRO; ROCHA; COUTO, 2017, p. 

422). 

 

  

d) Fase Processual Total 

 

Neste tópico, como fase processual total, será considerado o tempo gasto pelo sistema 

de justiça criminal para o processamento do caso, da comunicação do fato (registro da 

ocorrência) até algum tipo de sentença em primeira instância. 

Para melhor compreensão do tempo de processamento do delito de estupro de 

vulneráveis pelo sistema de justiça criminal em Belo Horizonte, optou-se pela construção de 

uma tabela representando o prazo legal previsto no Código de Processo Penal para cada 
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procedimento no rito comum ordinário, considerando as situações de acusado/ réu preso ou em 

liberdade. Abaixo tem-se a Tabela 21, onde foram sumarizados os prazos previstos no CPP para 

o processamento dos delitos de estupro de vulneráveis, iniciando do IP até a sentença em 

primeira instância. 

 

Tabela 21 Prazos processuais para o crime de estupro de vulneráveis segundo Código de 

Processo Penal 

Procedimento Processual Réu Solto Réu Preso 

Inquérito Policial (Artigo 10) 30 dias 10 dias 

Denúncia do MP (Artigo 46) 15 dias 5 dias 

Defesa Prévia (Artigo 396) 10 dias 10 dias 

Audiência de Instrução com interrogatório (Artigo 400) 60 dias 60 dias 

Apresentação de Memoriais (Artigo 403, § 3º) 5 dias 5 dias 

Alegações Finais das partes (Artigo 404, § único) 5 dias 5dias 

Sentença (Artigo 800) 10 dias 10 dias 

Total 135 dias 105 dias 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

De acordo com os dados sumarizados é possível afirmar que o CPP prescreve como 

tempo de duração legal do processo de estupro de vulneráveis da instauração do IP até a 

sentença em primeira instância um prazo de 135 dias para os casos de réu solto e 105 dias para 

os casos de réu preso.  

Considerando o parâmetro de morosidade legal estabelecido no CPP todo o processo de 

estupro de vulneráveis deveria estar concluído em torno de 4 meses48, o que é uma regra 

bastante incompatível com a morosidade real do sistema de justiça criminal em Belo Horizonte, 

demonstrada nos resultados da presente pesquisa, onde o tempo total médio necessário é de 968 

dias, quase 2 anos e 8 meses, para que o caso percorra todas as fases desde a comunicação do 

fato até a sentença em primeira instância.  

 

Tabela 22 – Tempo entre a data da comunicação e a data da sentença 

Houve prisão? Mínimo Máximo Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Suspeito/réu preso 

em flagrante 
41 1642 710,47 665,00 557,536 

Suspeito/réu em 

liberdade 
64 1922 990,05 992,00 493,630 

Total 41 1922 954,51 968,00 508,304 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 

                                                 
48 Havendo pequenas variações entre os casos de réu preso em flagrante, média de 3,5 meses e casos de réu em 

liberdade com 4,5 meses.  
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Frente a análise do tempo total e a análise das médias de tempo em cada fase: policial 

de investigação ou pré-processual (que vai da instauração ao relatório final), ministerial (do 

recebimento do IP à denúncia) e judicial (da denúncia à sentença em primeira instância), 

conclui-se que o prazo real de morosidade necessária no fluxo de processamento dos casos de 

estupro de vulneráveis em Belo Horizonte é demasiadamente longo (quase 2 anos e 8 meses da 

comunicação do fato à sentença) e ultrapassa muito a morosidade legal prevista no CPP. A 

seguir apresenta-se na Tabela 23, onde foram sumarizados os tempos médios de duração em 

cada fase do sistema de justiça criminal em Belo Horizonte. 

 

Tabela 23 – Tempo médio de duração nas fases do SJC para o delito de estupro de 

vulneráveis 

Fase policial de investigação ou 

fase pré-processual 
Fase Ministerial Fase Judicial 

372 dias49 70 dias 486 dias 

Fonte: Elaborada pela autora com dados coletados na pesquisa. 
 

Destacam-se na tabela o tempo despendido para a fase de investigação, que custa em 

média 372 dias para ser concluída e a fase judicial, que é a mais morosa do fluxo, consumindo 

em média 486 dias.  

Os dados encontrados nesta pesquisa sobre o fluxo de processamento dos estupros de 

vulneráveis confirmam as tendências apontadas em estudos anteriores (ANDRADE, 2011; 

CANO, 2006; RATTON; CIRENO, 2007; RIFIOTIS 2006; TAVARES; SANTOS, 2003; 

VARGAS, 2004), no sentido de que os gargalos se encontram nas fases policial e processual, 

destacando uma morosidade além da necessária. Vale ressaltar, entretanto que, os resultados 

dessa pesquisa, apontam a fase judicial como a mais morosa, diferente de outros estudos que 

destacam a fase policial como tendo esta característica (BATITUCCI, 2006). 

Filtrando os casos que se iniciaram com o suspeito preso em flagrante delito, o tempo 

total varia de 41 a 1642 dias entre a comunicação do fato e a sentença. Considerando a grande 

variação entre os tempos mínimos e máximos encontrados, a medida de tendência central mais 

relevante a ser considerada é a mediana, onde verifica-se a necessidade de 665 dias para que 

um caso iniciado com o suspeito preso em flagrante tenha seu processamento completo desde 

                                                 
49Conforme detectado na pesquisa, após a elaboração do relatório final de investigações pelo delegado de polícia 

o tempo de processamento da fase investigativa pode se dilatar com retorno dos autos à Depol para cumprimento 

de novas diligências solicitadas em cotas ministeriais. 
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o registro até a sentença em primeira instância. O tempo total de 665 dias para casos de suspeitos 

presos em flagrante é cerca de 6 vezes maior que o prazo legal previsto.  

Para os casos que se iniciaram com o suspeito em liberdade o tempo total do fluxo de 

processamento varia entre 64 a 1922 dias. Os valores extremos encontrados acabam por 

distorcer a média, logo, nos concentrando nos resultados da mediana como tendência central 

verificou-se que são necessários 992 dias para o processamento completo desde a comunicação 

do crime até a sentença. O tempo total de 992 dias é 7 vezes maior que o prazo previsto em lei.  

A queda em dias entre os prazos totais, desde a comunicação do fato à sentença em 

primeira instância, para os casos iniciados com o acusado preso em flagrante delito se justifica, 

pois, conforme demonstrado, a situação de flagrante tende a simplificar a coleta de provas na 

fase de investigação, diminuindo os prazos nessa fase inicial pré-processual. Entretanto, deve-

se registrar que, conforme visto no tópico anterior, quando se adentrou na fase judicial, a 

condição de prisão em flagrante do autor, parece impactar com o aumento em dias para o 

julgamento por parte do Judiciário.  

Os dados encontrados na presente pesquisa parecem evidenciar que para o estupro de 

vulneráveis em Belo Horizonte não se opera a perspectiva da justiça linha de montagem 

conforme vislumbrado por Ribeiro, Rocha e Couto (2017), pois embora, em alguns momentos 

seja possível detectar traços de frouxa articulação e ajustes informais entre os órgãos integrantes 

do sistema, na fase judicial a situação da prisão em flagrante do autor parece não ser 

determinante da eficiência em termos de tempo de processamento dos delitos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa se insere nas discussões sociológicas sobre a violência, 

criminalidade e sistema de justiça criminal no contexto brasileiro e buscou compreender como 

funciona o fluxo de processamento em Belo Horizonte para o delito de estupro de vulneráveis. 

Para avaliar a efetiva capacidade da justiça em detectar, processar e punir os autores dos crimes, 

foram consideradas as dimensões intrínsecas de produtividade e de tempo, tendo os dados 

sumarizados na pesquisa, apontado para uma ineficiência no fluxo do sistema de justiça 

criminal.  

Quanto a dimensão de produtividade, a reconstituição do fluxo realizada nesta 

dissertação demonstrou a perda dos casos durante o processamento, conduzindo o fluxo do 

delito de estupro de vulneráveis no SJC em Belo Horizonte a um formato de funil, iniciado com 

grande volume de casos registrados, sofrendo sucessivas seleções e filtragens, terminando com 

um pequeno número de casos sentenciados e com um número ainda menor de condenados. 

Esses achados, confirmaram a tendência apontada em outros estudos (COELHO, 1986, 1988; 

RIBEIRO, 2010; SAPORI, 1995; VARGAS, 1997, 2004). 

Ainda sob o aspecto da produtividade, a pesquisa realizada permitiu a mensuração das 

taxas de esclarecimento, processamento, sentenciamento e condenações, confirmando hipóteses 

quanto a fragilidade do sistema de justiça criminal em Belo Horizonte para responder as 

demandas que chegam ao seu conhecimento. Analisando a distribuição percentual dos dados, 

observam-se dois principais gargalos, um na passagem da fase policial para a ministerial onde 

apenas 28% dos casos registrados foram denunciados e outro na fase judicial onde apenas 17% 

dos casos conseguiu alcançar uma sentença de mérito. Por fim, registrou-se uma taxa de 

condenações de apenas 13%.  

Um dado relevante encontrado na presente pesquisa diz respeito a taxa de 

esclarecimento dos delitos que permite a avaliação da fase policial. Segundo destaca Vargas e 

Ribeiro (2008) a taxa de esclarecimento deve medir o total de inquéritos esclarecidos em 

consideração ao total de ocorrências registradas. Na presente pesquisa, do total de ocorrências 

registradas, tem-se que 54% tiveram inquéritos finalizados com relatório. Deste percentual de 

inquéritos concluídos, metade retratam despachos com indiciamento de autores e a outra metade 

despachos sem indiciamento. 

Levando em conta a necessidade de estabelecimento de indicadores que permitam a 

avaliação dos resultados da investigação, outros estudos (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2020; 

MISSE, 2010) propõem considerar como crime esclarecido aquele que passou também pela 
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análise do Ministério Público, medindo como taxa de esclarecimento a proporção de denúncias 

oferecidas. O estudo realizado nesta dissertação demonstrou que do total de casos registrados 

28% foram denunciados pelo MP.  

Neste ponto, em que pese não tenha sido objeto desta dissertação a análise qualitativa 

dos determinantes das produções decisórias, infere-se que os resultados de 54% e 28% de taxas 

de esclarecimento, alcançados pelas diferentes metodologias, pode se justificar face ao número 

de inquéritos policiais que apesar de finalizados pela polícia, não implicaram em indiciamento 

dos autores, ocultando uma perda de casos que foram arquivados sem o oferecimento de 

denúncia não gerando um processo criminal. Esta circunstância pode ser influenciada face às 

peculiaridades do delito, as quais muitas vezes envolvem conflitos intrafamiliares onde não são 

raras as acusações falsas por parte de representantes legais das vítimas. Ademais, outros fatores 

de especial importância, podem também influenciar nas taxas de esclarecimento, como o 

método investigativo inquisitorial dependente de testemunhos e de excessiva cartorialização 

(KANT DE LIMA, 1989, 2004; MISSE, 2010), além da dificuldade de comprovação material 

do delito (ausência de materialidade). Abre-se aqui a possibilidade de novas hipóteses para 

estudos futuros que permitam compreender tais dinâmicas com maior profundidade. 

Independente da metodologia adotada para o cálculo da taxa de esclarecimento no 

sistema de justiça criminal, fica evidente a circunstância de que a fase policial parece ser 

determinante para a continuidade do caso até a sentença. Os estudos destacam a importância de 

chamar a atenção do Estado e da sociedade brasileira para a relevância da fase de investigação 

policial e necessidade de estabelecimento de indicadores nacionais quanto ao esclarecimento 

de crimes (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2020; VARGAS; RIBEIRO, 2008;).  

Pertinente a dimensão de tempo de processamento dos casos, a reconstituição do fluxo 

realizada na pesquisa demonstrou que todas as fases do SJC em Belo Horizonte (policial de 

investigação, processual e judicial) sofrem de uma morosidade real excessiva, muito superior à 

morosidade legal prevista no Código de Processo Penal Brasileiro. O tempo médio total de 

processamento dos casos, desde comunicação do fato até a sentença em primeira instância, é de 

968 dias (quase 2 anos e 8 meses), prazo demasiadamente longo e que ultrapassa em 7 vezes a 

morosidade legal. 

Na fase policial de investigação ou fase pré-processual, o tempo médio necessário desde 

a instauração do inquérito para a conclusão das investigações com emissão do relatório final é 

de 372 dias, cerca de 12 vezes mais que o prazo legal previsto. Na fase ministerial, constatou-

se a necessidade de um tempo médio de 70 dias (5 vezes mais que o prazo legal), para que o 

inquérito concluído entregue na justiça tenha o oferecimento/recebimento de denúncia. A fase 
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judicial por sua vez, foi a que se apresentou mais morosa, demandando um tempo médio 

necessário de 486 dias para que se conclua a fase processual até a sentença em primeira 

instância.  

A pesquisa avaliou ainda se a condição do acusado preso em flagrante delito no início 

das investigações poderia influenciar na produtividade e no tempo de processamento do delito 

de estupro de vulneráveis no SJC em Belo Horizonte. Os dados sumarizados na pesquisa nos 

apresentaram evidências de que, para efeitos de condenação e ou absolvição, no delito de 

estupro de vulneráveis, a prisão em flagrante parece não interferir na produtividade. Dentre os 

45 casos que receberam algum tipo de sentença de mérito, para os casos em que houve 

condenação, 80% começaram a investigação com o suspeito preso em flagrante e 71,4% em 

liberdade. Entre os casos que alcançaram sentença de absolvição 20% tiveram as investigações 

iniciadas com o suspeito preso em flagrante delito e 28,6% começaram as investigações com o 

suspeito em liberdade.  

Pertinente ao tempo de processamento dos casos que se iniciaram com prisão em 

flagrante delito, a pesquisa constatou que, na fase de investigação, essa condição parece atuar 

como elemento que reduz a quantidade de dias, onde a PC gasta um tempo médio de 9 dias para 

concluir as investigações, única situação em que o tempo de morosidade real atende a 

morosidade legal prevista no CPP. Já os casos iniciados com suspeitos soltos o tempo para a 

conclusão da investigação gira em torno de 477 dias. Acredita-se que a queda na média em dias 

encontrada nesta fase para os casos de flagrante delito tem duas razões principais. Uma no 

sentido de que quando há a prisão em flagrante do autor o procedimento tem obrigatoriedade 

legal em andar mais rápido. E a outra circunstância estaria relacionada a uma maior facilidade 

para a conclusão das investigações, pois a localização e oitiva das testemunhas e interrogatório 

do suspeito são, via de regra, priorizadas e de certa forma de mais fácil cumprimento.  

O mesmo não ocorre, porém, no tempo de processamento da fase judicial do SJC, que 

vai da denúncia à sentença em primeira instância, onde segundo os dados encontrados na 

pesquisa, a condição de prisão em flagrante dos autores no início do procedimento atua como 

elemento que aparentemente amplia a quantidade em dias nessa fase. O tempo na fase judicial 

para os casos que se iniciaram com suspeito preso em flagrante delito é de 578 dias, maior que 

o tempo de 482,5 dias encontrado para os casos que se iniciaram com o suspeito em liberdade. 

Infere-se que a ampliação do prazo de processamento nesta fase judicial seja influenciada por 

um número maior de pedidos da defesa e manobras processuais decorrentes das conversões das 

prisões em flagrante em prisões processuais que costumam permanecer até a sentença. 
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Os dados encontrados nessa pesquisa de fluxo, referentes a um maior tempo de 

processamento entre a denúncia e sentença para os casos de estupro de vulneráveis iniciados 

com os suspeitos preso em flagrante delito, parecem apontar conclusão oposta ao verificado por 

Ribeiro, Rocha e Couto (2017) que analisando as Varas Criminais de Tóxicos em Belo 

Horizonte concluiu que os flagrantes contribuíam para as metas de eficiência, funcionando 

como alavanca da justiça linha de montagem. 

O SJC em Belo Horizonte, para o delito de estupro de vulneráveis, parece não operar 

sob o paradigma da “justiça em linha de montagem” (SAPORI, 1995), diferente dos casos de 

tráfico de drogas onde nas Varas de Tóxicos da capital, com ajustes informais entre os órgãos 

integrantes do sistema, para aqueles que estão nas malhas da justiça, sob a máxima da eficácia, 

se reduz o tempo de processamento entre a denúncia e a sentença, sob a máxima da eficiência 

suprime-se direitos e garantias com condenações com base em depoimento policial e sob a 

máxima da efetividade aumenta-se cada vez mais a quantidade de presos por tráfico de drogas 

no país (RIBEIRO; ROCHA; COUTO, 2017). 

Outro ponto que deve ser destacado na pesquisa é o excessivo tempo para a conclusão 

da fase investigativa com emissão do relatório final, o qual parece apontar uma dificuldade da 

Polícia Civil quanto a investigação e esclarecimento do crime. Nesse sentido, Misse (2010) 

quando do estudo sobre o papel do inquérito policial no processo de esclarecimento e 

processamento de crimes no Brasil, destacou que a baixa capacidade de conclusão e 

esclarecimento por parte do órgão investigativo está relacionada a um volume muito elevado 

de ocorrências criminais, especialmente se comparado com o efetivo de operadores incumbido 

de dar-lhe tratamento e ao excesso de papéis e cartorialização numa fase que deveria ser apenas 

preliminar e administrativa. 

A análise e interpretação dos dados organizados na presente pesquisa evidenciou ainda 

a frouxa articulação entre as organizações que compõem o sistema de justiça criminal em Belo 

Horizonte, fator apontado por Sapori (2007) como uma das causas da fragilidade e ineficiência 

do sistema de justiça brasileiro. No estudo, ficou evidente em diversos momentos a falta de 

articulação entre o MP e a Polícia Civil, por exemplo quando da divergência sobre elementos 

jurídicos mínimos de autoria e materialidade que justificassem o oferecimento das denúncias, 

ficaram caracterizadas situações em que o delegado de polícia não indiciou os autores e ainda 

assim o promotor de justiça ofereceu as correspondentes denúncias, além de outras situações 

em que o delegado entendeu pelo indiciamento dos autores e o promotor não denunciou. 

No contexto da frouxa articulação, observa-se ainda nesse estudo o efeito “pingue-

pongue” do inquérito entre o MP, Polícia Civil e Justiça, onde o vai em vem do inquérito ficou 
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caracterizado nos prazos encontrados nas fases policial de investigação e ministerial. A 

mensuração dos prazos na pesquisa, evidenciou vários casos que denotavam dilações de prazo 

excessivas para a conclusão dos inquéritos e emissão do relatório final, sem qualquer controle 

ou fiscalização do por parte do Ministério Público e Juiz. Também ficaram evidenciadas 

situações onde inquéritos policiais já relatados continuavam tramitando entre Justiça e 

Delegacia, muito provavelmente em razão das cotas ministeriais que eram lançadas nos casos. 

A frouxa articulação e os ajustes informais entre as instituições integrantes do sistema 

de justiça ficam evidentes quando percebemos que o Ministério Público que tem a tarefa 

constitucional de fiscalizar a Polícia, sobretudo a investigação, a fim de que o inquérito dê 

suporte a ação penal de que ele é o titular, na prática, ao receber os inquéritos policiais com 

solicitações por dilações de prazo para a conclusão das investigações, ao invés de realizar uma 

análise mais acurada e individualizada para viabilizar o fluxo do sistema, simplesmente 

“carimba papéis”, concordando com as dilações que inúmeras vezes são representadas pelo 

delegado de polícia. 

Os dados empíricos permitem concluir que a lógica de atuação distinta entre as 

instituições do sistema de justiça criminal, sem nenhum tipo de articulação ou comunicação, 

que não seja por meio de papéis, parece prejudicar sensivelmente a qualidade e a celeridade das 

investigações policiais e, consequentemente, dos processos até a conclusão com sentença 

(VARGAS; RODRIGUES, 2011). Eventualmente, uma maior integração entre os órgãos que 

compõem o sistema, especialmente MP e Polícia Civil, por meio de mecanismos de 

comunicações mais eficientes, poderiam melhorar expressivamente o cenário atual. 

Ademais, a pesquisa realizada permitiu identificar as características do crime de estupro 

de vulneráveis em Belo Horizonte, analisando o perfil social de vítima e autores detectando um 

padrão assustador da violência sexual contra crianças e adolescentes menores de 14 anos e/ou 

outras pessoas que independentemente da idade por alguma razão eram incapazes de oferecer 

resistência no momento do ato, comprovando que, na maioria dos casos, as vítimas são do 

gênero feminino, da raça/cor “negra”50, os autores são homens e conhecidos e frequentemente 

tem acesso ao ambiente doméstico das vítimas ou com elas coabitam, face ao relacionamento 

intrafamiliar, descartando mitos predominantes no universo simbólico no sentido de que a 

violência sexual estaria relacionada a agressões repentinas e por indivíduos estranhos. 

Acredita-se que as análises apresentadas  nesta dissertação possam servir como modesta 

contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas no sistema de justiça criminal em 

                                                 
50 A categoria raça/cor “negra”, segundo IBGE representa o somatório de pretos e pardos. 
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Minas Gerais, principalmente no interior da Polícia Civil tendo como principal desafio, diante 

das dificuldades detectadas, a busca pela modernização, tanto de métodos investigativos quanto 

de mudanças institucionais buscando harmonizar eficiência, produtividade e celeridade na sua 

atuação frente aos delitos de estupro de vulneráveis. 

Por fim, cabe atentar para a necessidade de realização de outras pesquisas com foco nas 

instituições do sistema de justiça criminal brasileiro e maiores aprofundamentos que busquem 

sair do campo meramente descritivo para que seja possível encontrar fatores explicativos de 

atuação dessas organizações. 
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