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RESUMO 

Este estudo analisou a evolução de crimes violentos letais intencionais (CVLI), crimes sexuais e furtos no estado do Ceará 

ocorridos nos primeiros meses da pandemia da COVID-19. Os dados referentes a tais crimes foram coletados nos portais da 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e do Ceará transparente. As médias desses crimes foram 

comparadas através do teste T de Student a 0,05. Constatou-se que nos meses de março a maio, durante o isolamento social, 

o número de CVLI registrado aumentou significativamente (p=0,0021), superando em 2x o registrado no mesmo período de 

2019. Contudo, a média de furtos e de crimes sexuais sofreu uma redução significante (p<0,05). Observou-se nos primeiros 

meses de 2020 uma redução de aproximadamente R$ 77 milhões no setor de segurança pública. Conclui-se que o crescimento 

de CVLI pode ter ocorrido devido à redução no investimento financeiro. Entretanto, a redução dos crimes sexuais e de furtos 

pode está mascarada pelo isolamento social adotado na pandemia, o qual pode ter contribuído para a baixa notificação destes 

crimes. Isso indica que medidas de isolamento social devem ser planejadas de modo que, serviços de assistência básica, 

segurança e amparo não sejam comprometidos, pois a segurança é tão importante quanto à saúde.   

Palavras-chave: Violência; Segurança pública; COVID-19; Isolamento social. 

 

ABSTRACT 

This study analyzing the evolution of lethal violent crimes (CVLI), sexual crimes and theft in the state of Ceará that occurred 

in the first months of the COVID-19 pandemic. The data referring to these crimes were collected on the portals of the 

Secretariat of Public Security and Social Defense of Ceará (SSPDS) and transparent Ceará. The means of these crimes were 

compared using the Student's T test at 0.05. Constated was that in the months from March to May, during social isolation, 

the number of registered CVLI reduced (p=0.0021), overcoming in 2x the registered in the same period of 2019. However, 

the average of thefts and sexual crimes suffered a significant reduction (p<0.05). It was observed in the first months of 2020 

a reduction of approximately R$ 77 million in the public security sector. It was concluded that CVLI's growth may have 

occurred due to the reduction in financial investment. However, the reduction in sexual crimes and theft can have been masked 

by social isolation adopted in the pandemic, that it may have contributed to a low reduction in these crimes. This indicates 

that social isolation measures must be planned in such a way that servies of assistance basic, security and support are not 

compromised, as security is as important as health. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê no caput do Art. 6º, dentre outros direitos sociais, o direito 

à vida e à segurança, sendo que àqueles perpassam necessariamente pelo acesso à saúde. A segurança, 

enquanto obrigação estatal visa, dentre outros aspectos, à tutela da incolumidade dos sujeitos aos quais 

se encontram no território nacional, o que se dará por meio dos órgãos ostensivos e repressivos estatais 

(BRASIL, 1988). 

Nesse rol de direitos, aos quais devem ser acessíveis a todos os cidadãos que se encontram 

tutelados pela referida república, dentre outros, enfatiza-se o acesso à saúde e à segurança e devem ser 

ofertados concomitantemente aos cidadãos necessitados de tais préstimos, sem que um implique na 

anulabilidade do outro, mas sejam complementares, intersetoriais e multidisciplinares. 

A pandemia gerada pela disseminação do novo coronavírus 2 (SARS-CoV-2), iniciada na 

província chinesa de Wuhan, ocasionou repercussões em âmbito mundial. O SARS-CoV-2, o qual 

pertence ao gênero dos Betacoronavírus, é um vírus de RNA positivo de fita única capaz de infectar o 

trato respiratório inferior em humanos, causando pneumonias virais e algumas outras doenças de 

repercussão sistêmicas; sendo ele, o vírus responsável pela doença COVID-19 (CHEN; LIU; GUO, 

2020). 

O primeiro caso de COVID-19 registrado no Brasil, como também na América Latina, ocorreu 

no dia 26 de fevereiro em São Paulo. Depois deste, mais um caso foi confirmado no dia 29 do mesmo 

mês, seguido por outro no dia 03 de março e desde então, conforme última atualização do Ministério da 

Saúde (MS) divulgada no dia 18 de junho, o país já contabiliza 978.142 casos da doença e 47.748 óbitos 

(BRASIL, 2020). 

Já no Estado do Ceará, os primeiros casos foram registrados em Fortaleza, capital do estado, no 

dia 15 de março de 2020. A partir de então, até o dia 19 de maio, o estado já contabiliza 79.021 casos 

confirmados da doença e 5.133 óbito (CEARÀ, 2020c). 

Entre as medidas de enfrentamento à pandemia, implementadas a partir de 19 de março, o estado 

do Ceará lançou um decreto proibindo o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de empresas 

que prestam serviços não essenciais, além da suspensão de aulas presenciais, dando início ao estado de 

quarentena e isolamento social (CEARÀ, 2020b; CEARÁ, 2020c). 

A restrição aos serviços culminou na elevação da taxa de desemprego e com ela, todas as 

consequências advindas, as quais repercutem nas relações humanas de um modo geral. Somado a isso, 

tal política também afetou os serviços de assistência básica à saúde, deixando descobertos vários setores, 

dentre eles, o psicossocial (VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020). 

Este estudo teve como propósito analisar a incidência de crimes violentos letais intencionais 

(CVLI), crimes sexuais e crimes por furto no período anterior e após o início das medidas de isolamento 

social para o controle da pandemia de SARS-CoV-2. Vale lembrar que CVLI significa a soma de crimes 
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de homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte (latrocínio). 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo com dados secundários, coletados nos portais da Secretaria 

de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e da Secretaria Estadual de Saúde 

(SESA- CE). As variáveis analisadas foram CVLI, crimes sexuais e crimes por furto ocorridos em 2019 

e nos primeiros meses de 2020 (janeiro a maio), correspondentes ao intervalo de tempo em que houve o 

isolamento social decorrente da COVID-19. Já o número de casos da COVID-19 e de óbitos foram 

coletados nos boletins epidemiológicos (BE) divulgados pela SESA- CE para comparação entre o 

número de crimes e óbitos da doença. 

 Os dados foram analisados com o auxílio do programa Bioestat versão 5.0, que permitiu o 

cálculo das médias e desvios padrão dos crimes contabilizados, bem como a realização da comparação 

dessas médias dos crimes ocorridos no período do estudo por meio do teste T de Student ao nível de 

significância de 0,05.  

 

RESULTADOS 

 

No período de janeiro a maio de 2019, no Estado do Ceará, foram registrados 937 CVLI e 21.993 

crimes de furtos. No mesmo período, sendo que em 2020, o número de CVLI dobrou (p=0,0057) 

comparado ao número médio de crimes nos meses de pandemia (março a maio), o que demonstra um 

aumento significante (p=0,0021). Quanto aos crimes de furtos, estes sofreram uma redução sem muita 

significância (p=0,2509) para 17.744 registros em todo o período (Tabela 1). Entretanto, nos meses de 

pandemia, observa-se um significante decréscimo (p=0,0374). Por sua vez, o comportamento da 

distribuição de CVLI apresenta evolução ascendente, alcançando maiores valores nos primeiros meses 

da pandemia da COVID-19, exceto no mês de fevereiro, por lado, o número de furtos evolui de forma 

descendente. 

Tabela 1 Frequência de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) e crimes de furto no Estado do Ceará. 

                                                CVLI                                                                         Crimes de Furto  

Mês 2019 2020 Evolução 2019 2020 Evolução 

Janeiro 192 265 1,3  4.142 5.118 1,2  

Fevereiro 164 459 2,8  4.263 4.902 1,1  

Março 189 359 1,9  4.494 3.324 1,3  

Abril 213 438 2,0  4.452 2.161 2,1  

Maio 179 365 2,0  4.642 2.139 2,1  

Total 937 1.886 2,0  21.993 17.644 1,2  

Média ± 

DP 
187,4± 18,0 377,2 ±76,5 p-valor* 

4.398,6 

±197,1 

3.528,8 

±1.436,6 
p-valor* 

p-valor 0,0057 0,0021 0,2509 0,0374 

*Comparação entre médias nos meses de pandemia (março a maio). 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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 Como se nota na tabela acima, entre os meses de janeiro e maio de 2020, foram registrados 640 

crimes sexuais no Estado do Ceará. Percebe-se que no mês de janeiro de 2020 houve um aumento destes 

crimes em relação ao mesmo mês do ano anterior e, em abril, um decréscimo de quase duas vezes. No 

geral, a redução no período de cinco meses foi insignificante (p=0,2125), de 747 para 640 crimes. 

Entretanto, ao se considerar apenas os meses de pandemia (março a maio), a redução observada é 

significante (p=0,0182). Em se tratando da evolução desses crimes, percebe-se um aumento sutil no mês 

de janeiro. Porém nos outros meses, exceto em abril, no qual a queda foi de quase duas vezes, o 

comportamento apresenta uma queda de baixa expressão (Tabela 2).  

 

Tabela 2 Crimes Sexuais registrados entre os quatro primeiros meses de 2019 e de 2020 no Estado do 

Ceará. 
Frequência de Crimes Sexuais  

Mês  2019  2020 Evolução 

Janeiro 125 171 1,3  

Fevereiro 151 144 1,0  

Março 146 123 1,1  

Abril 170 88 1,9  

Maio 155 114 1,3  

Total 747 640 1,4  

Média ± DP 149,4 ±  16,3 128 ±  31,3 p-valor* 

p-valor 0,2125 0,0182 

*Comparação entre médias nos meses de pandemia (março a maio). 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

DISCUSSÃO 

 

Este estudo compara os índices de criminalidade ocorridos nos primeiros meses de 2020, período 

marcado pelo início da pandemia da COVID-19 no Brasil, com aqueles ocorridos no mesmo período de 

2019. É importante destacar que até o dia 15 de março de 2020, o Ceará ainda não havia confirmado 

nenhum caso de COVID-19. Com o surgimento dos primeiros casos, o governador do estado decretou 

isolamento social com a finalidade de evitar um colapso na rede hospitalar (CEARÁ, 2020b). Apesar 

dos investimentos de R$ 424.965.700,12 feitos pelo governo, valor correspondente a 41,6% do valor 

total (R$1.020.690.254,72) destinado à pasta da saúde para o combate da pandemia (CEARÁ, 2020a), o 

número de óbitos cresceu de forma veloz, superando 5 mil casos até dia 19 de junho (CEARÁ, 2020d).  

Não se tem a intenção de atribuir o aumento da criminalidade à pandemia de COVID-19, ou às 

medidas de isolamento social e quarentena. E nem seria coerente, pois o crescimento também é 

observado nos dois primeiros meses do ano, quando ainda não havia casos notificados da doença (Tabela 

1). No entanto, chama-se atenção para alguns eventos ocorridos no mês de fevereiro, em que se observa 

um aumento de quase três vezes mais. Além do carnaval, festa que costuma aumentar o índice de 

violência, também ocorreu um motim da polícia militar do estado, iniciado no dia 18. Segundo matéria 

do Portal G1, entre os dias 19 de fevereiro e 1º de março, a média diária de homicídios cresceu em 20 

óbitos, passando de seis assassinatos para 26, culminando em um total de 312 mortes num curto período 
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de 13 dias. O mês de fevereiro registrou a maior média da série histórica, desde o início de sua aferição 

em 2013, contabilizando um total de 456 homicídios (PORTAL G1, 2020), além desse fator, de março 

a maio, o número de CVLI também dobrou.  

Esperava-se que, com as medidas de isolamento social, o número de crimes diminuísse, já que 

apenas os serviços considerados essenciais estariam funcionando, e a maior parte da população se 

encontraria confinada. No entanto, os dados sugerem que as ações de combate ao crime no estado não 

estão sendo efetivas, já que a média de mortalidade no período de estudo é superior à de uma doença 

contagiosa como a COVID-19. É conhecido que o estado vem atravessando crises no setor de segurança, 

marcado por conflitos entre facções criminosas e insatisfação da classe militar com as condições de 

trabalho, que culminou em greves e descontrole da criminalidade. 

Resgatando-se os dados de 2018 a 2020 (janeiro a maio) pelo Portal da Transparência do Estado 

do Ceará, percebe-se que o investimento em segurança pública foi crescente de 2018 para 2019, 

correspondendo a R$ 922.056.916,43 e a R$ 1.086.827.912,85, respectivamente. Contudo, de 2019 para 

2020, houve uma redução de R$ 77.086.652,13 no mesmo período (CEARÁ, 2020a). 

Quanto aos furtos, o isolamento social parece ter contribuído para a redução desses delitos, pois 

em janeiro e fevereiro de 2020, percebe-se aumento, mas entre março e maio, há redução de 

aproximadamente 44%. Esses crimes são definidos como sendo todos os delitos em que há a subtração 

para si ou para outrem de coisa alheia móvel, em ausência de violência ou grave ameaça; ou seja, 

normalmente, o indivíduo que foi furtado não presencia o crime (CEARÁ, 2020e). 

De certa forma, a reclusão da população em seus domicílios inviabiliza e/ou diminui 

significativamente, a exposição de seus bens em ambientes públicos e em espaços que conferem uma 

maior visibilidade aos criminosos.  

Ao analisar o número de crimes sexuais (estupro, inclusive de vulnerável e de exploração sexual 

de menor), percebe-se que também sofreu redução de registros no mês de maio (CEARÁ, 2020e). No 

entanto, não se sabe, ao certo, se houve uma real queda dos crimes ou se não houve a notificação de 

casos devido ao isolamento social e à suspensão de vários serviços de assistência. A redução do efetivo 

profissional nos pontos de apoio a essas vítimas ou mesmo o redirecionamento da atenção de alguns 

profissionais, a exemplo, os da área de saúde, para combater à pandemia da COVID-19, que também 

cerceiam as denúncias (VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020). Não obstante, o mesmo problema é 

observado nos casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, os quais costumam ser 

praticados pela figura paterna e/ou pelo parceiro que se encontra, agora, mais tempo recluso em casa 

(VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020).  

A procura pelos serviços de apoio vem diminuindo, devido ao medo de contrair a COVID-19 ao 

sair de casa, à diminuição dos expedientes dos profissionais que atuam nos serviços de proteção e ainda 

as dificuldades históricas já enfrentadas pelo público feminino para realizar tal denúncia. A figura 

feminina é vista de modo submisso e vinculada aos trabalhos domésticos e, por vezes, condicionada à 
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autoridade do homem, o qual geralmente é visto como o sujeito responsável pelo sustento da casa e dos 

demais integrantes.  

Nessa perspectiva, as alterações vivenciadas pelos indivíduos, as quais foram provocadas pela 

pandemia, modificaram seus contextos sociais e fragilizaram a figura masculina diante das incertezas 

profissionais e econômicas que o assolam e assim, ampliando o estresse que culmina em casos de 

violência doméstica contra a mulher, como também uma maior carga de trabalho, dado que, com o 

aumento da estada dos moradores no ambiente doméstico, os trabalhos associados a este também 

aumentaram; especialmente em se tratando dos seios familiares mais marginalizados (MARQUES, et al, 

2020).  

No referido contexto, o consumo de álcool e/ou de outras drogas lícitas ou ilícitas também vem 

sendo observado em associação com os casos de violência registrados durante a pandemia por SARS-

CoV-2 (FINLAY; GILMORE, 2020). Durante o tempo de isolamento social em domicílio, a ansiedade, 

a apreensão acerca da doença e vários outros sentimentos negativos sobre o contexto sociopolítico e 

econômico em que se encontram inseridos, muitos indivíduos acabam recorrendo ao consumo dessas 

drogas como forma de refúgio ou mesmo de amenização de sentimentos angustiantes. Contudo, tal 

decisão acaba, por vezes, potencializando sentimentos e ações de violência. 

Desse modo, tais problemas, apesar de não serem novos no contexto social brasileiro, têm seus 

efeitos exacerbados pelo cenário de restrição social e, com isso, a visão do lar como local de refúgio e 

de satisfação pessoal passa a ser percebida pelas vítimas de violência como lugar de sofrimento e de 

exposição delas ao seu algoz (MARQUES, et al, 2020). 

Em diversos países, inclusive no Brasil, os casos de violência doméstica cresceram desde o início 

das medidas de distanciamento social, especialmente, contra a mulher. Dados da Linha Direta 180 do 

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos registraram aumento de 17% no número de denúncias 

de violência contra mulher durante o mês de março de 2020. Eles observaram um incremento de 50% 

nos casos no Rio de Janeiro, 15% no Paraná e demais estados como Ceará, Pernambuco e São Paulo 

com situação semelhante (VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020). Dessa forma, recai sobre o Estado a 

tutela especial da família, já que o § 8º, do Art. 226, prevê a instituição de meios que permitam a 

contenção de atos violentos no seio das relações familiares (BRASIL, 1988). 

Em inúmeras situações em que tais direitos se tornam imprescindíveis de serem postos à 

disposição da população, encontram-se as questões desencadeadas pelo advento da violência, 

notadamente, aquela que ocorre no âmbito intrafamiliar. Tal fato enseja a atuação veemente e enérgica 

de diversas políticas públicas setoriais, inclusive, por meio dos órgãos integrantes da saúde e da 

segurança pública, cuja ineficiência dessa atuação poderá colocar o sujeito em tutela numa situação 

periclitante da sua existência. Assim, demanda-se a atuação de órgãos vinculados à polícia ostensiva e 

repressiva, à perícia forense, ao sistema de saúde, ao Poder Judiciário, dentre outros; cuja atuação em 

rede, através dessas políticas setoriais, será significativa para a reprimenda dos atos violentos ou de grave 
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ameaça. 

 

CONCLUSÃO 

 

Posto isso, constatou-se que, desde o início do isolamento social no estado do Ceará, os registros 

de furto e de crimes sexuais foram reduzidos em comparação com o mesmo período de 2019. Por outro 

lado, os CVLI apresentaram um comportamento inverso, possivelmente em decorrência da redução de 

investimentos financeiros no setor de segurança pública nos primeiros meses de 2020. Embora a 

pandemia da COVID-19 não tenha relação causal com a criminalidade no Ceará, as medidas de 

prevenção e controle da doença podem ter contribuído para mascarar o número de crimes de violência 

sexual. Isso é um alerta para que as medidas de isolamento social sejam planejadas de modo que os 

serviços de assistência básica, como segurança e amparo não fiquem descobertos, ou não tenham seus 

quadros reduzidos a ponto de comprometer sua efetividade, considerando que a segurança é tão 

importante quanto à saúde.  
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