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                                                                    RESUMO 

  

O aumento da violência urbana nas grandes e pequenas cidades é um dos fenômenos sociais que 

vêm sendo amplamente discutidos na sociedade desde meados do século XX. Neste trabalho demonstra-

se a intensificação, a gravidade e o mapeamento dos Crimes Letais Intencionais na Região Metropolitana 

de João Pessoa. A forma de violência e criminalidade analisada foram os crimes homicídios. Os objetivos 

que nortearam esta pesquisa foram: a) Geral: Demonstrar a evolução dos homicídios, nos bairros, os dias 

da semana, meses, gênero, idade, cor, tipos de armas e veículos utilizados nos Crimes Violentos Letais 

Intencionais – CVLI, na cidade de João Pessoa; b) Específicos: Analisar a distribuição das ocorrências de 

homicídios na Região Metropolitana de João Pessoa em especial a cidade de João Pessoa; Verificar o 

crescimento da criminalidade na Região Metropolitana especificamente a cidade de João Pessoa; Analisar 

a relação entre a quantidade de homicídios e a população da Região Metropolitana focalizando a cidade 

de João Pessoa; Identificar os tipos de armas e veículos utilizados nos crimes de CVLI na cidade de João 

Pessoa; Comparar estatisticamente os números de crimes de homicídios da capital João Pessoa com 

outras capitais brasileiras. De acordo com essa visão realizou-se um levantamento estatístico dos 

homicídios praticados na Região Metropolitana de João Pessoa, junto ao Núcleo de Análise Criminal e 

Estatística, Levantamento de Dados junto as Delegacias de Crimes Contra a Pessoa (Homicídios) e 

Contra o Patrimônio (Roubos e Furtos) da Capital. Para se atingir os objetivos propostos à metodologia 

foi com base em pesquisas bibliográficas, que abordasse o tema: Violência, Criminalidade e Homicídios, 

realizados por autores, como: Caldeira (2000), Cruz (2007), Haggerty (2001), Lima (2011), Moura 

(2010), Waiselfisz, (2011), Zaluar (1984), Lima (2011), (de suma importância por se tratar de um assunto 

de grande repercussão na atualidade). Documental e exploratória fonte de documentos impressos tais 

como: revistas, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Neste caso o pesquisador desenvolveu sua 

investigação e análise. Da forma como tratamos neste trabalho, a metodologia inclui as concepções 

teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino 

do potencial criativo do investigador, (MINAYO, 1992). Diante da análise dos dados obteve-se um 

panorama da atual situação da Região Metropolitana onde está inserida a cidade em estudo João Pessoa. 

O trabalho mostrou que, a violência está distribuída de forma heterogênea pela cidade. Pode-se verificar 

que a cidade de João Pessoa apresentou taxas elevadas de homicídios superiores aos padrões aceitáveis 

pela Organização Mundial de Saúde, passando a ser classificada com a 2ª capital mais violenta do País. 

Por fim, destaca-se a necessidade de novas políticas públicas para diminuir o nível de criminalidade, no 

Brasil. È de grande importância analisar os fatores geradores do crime e alternativas que se tem para 

combatê-los para que se possa ter garantido o direito de ir e vir dos cidadãos e assim escrever uma nova 

história onde reine a paz e a segurança. 

 

Palavras Chave: Violência, Homicídios, Segurança Pública. 

  



SOUSA, Maria Pereira Felix, "Some Thoughts on Homicide in the metropolitan area of João Pessoa." 

João Pessoa, 2015. Working course Conclusion (Specialist and Public Security and Human Rights). 

Federal University of Paraíba. 2015, 77p. 

 

ABSTRACT 

  

The increase in urban violence in cities and towns is one of the social phenomena that 

have been widely discussed in society since the mid-twentieth century. In this work 

demonstrate the intensification, the severity and the mapping of Intentional Lethal 

Crimes in the metropolitan area of João Pessoa. The form of violence and crime were 

analyzed homicide crimes. The objectives that guided this study were: a) General: To 

demonstrate the evolution of homicides, neighborhoods, day of the week, months, 

gender, age, color, types of weapons and vehicles used in the Violent Crimes Lethal 

Intentional - CVLI in the city João Pessoa. b) Specific: To analyze the distribution of 

homicides in the metropolitan area of João Pessoa in particular the city of João Pessoa; 

Check the growth of crime in the metropolitan area specifically the city of João Pessoa; 

To analyze the relationship between the amount of murders and the population of the 

metropolitan area focusing on the city of João Pessoa; Identify the types of weapons and 

vehicles used in CVLI crimes in the city of João Pessoa; Compare statistically the 

numbers of João Pessoa capital murder crimes with other Brazilian cities. According to 

this view there was a statistical survey of killings in the metropolitan area of João 

Pessoa, by the Criminal Analysis Center and Statistics, Data Collection with the Police 

Crimes Against the Person (Homicide) and Against Heritage (Stealing and theft) of 

Capital To achieve the objectives proposed methodology was based on literature 

searches, to approach the topic: Violence, Crime and Homicide by authors such as: 

Boiler (2000), Cross (2007), Haggerty (2001), Lima (2011), Moura (2010), Waiselfisz, 

(2011), ZALUAR (1984), Lima (2011), (very important because it is a high-profile 

issue at the present time). Documentary and exploratory source of printed documents 

such as magazines, photos, films, recordings, legal documents. In this case the 

researcher will develop their research and analysis. The way we treat in this work, the 

methodology includes theoretical conceptions approach, the set of techniques that 

enable the construction of reality and the divine breath of the creative potential of the 

researcher, (MINAYO, 1992). Based on the analysis of the data gave an overview of the 

current situation of the metropolitan area where it is located in the city study João 

Pessoa. The study showed that violence is unevenly distributed throughout the city. It 

can be seen that the city of João Pessoa showed high rates of homicide to higher 

standards acceptable by the World Health Organization, becoming classified as the 2nd 

most violent capital of the country. Finally, there is the need for new public policies to 

decrease the level of crime in Brazil. It is very important to analyze the factors causing 

crime and alternatives that you have to fight them so you can have guaranteed the right 

to come and go of citizens and thus write a new story where peace reigns and safety. 

 

Keywords: Violence Homicide, Public Safety. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Mapa da Violência 2014, o Sistema de Informação sobre Mortalidade 

- SIM e o Núcleo de Análise Criminal e Estatística - NACE da Secretaria de Estado da 

Segurança e da Defesa Social da Paraíba os dados referente aos Crimes Violentos Letais 

Intencionais – CVLI são bastante preocupantes, mesmo que as estatísticas apontem 

moderada redução na Paraíba, uma vez que continua crescendo nos Estados de Alagoas, 

Espírito Santo e Ceará, mas não são somente as estatísticas que mostram essa realidade, 

no nosso Estado a violência e a criminalidade estão na mídia, jornais, revistas e 

principalmente na televisão que mostra com extensas reportagens sobre roubos, furtos, 

sequestros, saidinhas e estouros de bancos, crimes contra o patrimônio e de forma 

bastante enfática os crimes de homicídios, que hoje não fica com exclusividade das 

capitais e grandes cidades, mas já com extensão significativa para as pequenas cidades 

do interior, levando à população, a incessante sensação de insegurança, privando o seu 

legitimo direito de ir e vir, tornando-se um verdadeiro refém da criminalidade.     

As elevadas taxas de criminalidade ou ainda a sua elevação são problemas para 

as localidades onde isto ocorre, pois podem determinar espiral decrescente nos 

indicadores econômicos e sociais daquela localidade que acabam por intensificar os 

crimes em geral. 

Considerando que a violência e a criminalidade envolvem problemas sociais, 

culturais, demográficos, econômicos. Neste sentido levantam-se algumas questões para 

identificar a origem do problema violência e criminalidade:  

- Taxa de homicídios e renda da população da existe relação? 

- Existe relação do uso de armas de fogo e nos índices de homicídios? Qual? 

- Qual a relação entre o nível educacional e as taxas de homicídios? 

- As bebidas alcoólicas influenciam nos atos criminosos principalmente o 

homicídio? Até que ponto? 

- A criminalidade que envolve o homicídio é prioridade da população mais 

jovem? Até que ponto? 

- Até que ponto as drogas influenciam na prática do crime de homicídio? 

- Projetos do governo, como por exemplo, bolsa família, ajuda a diminuir a 

criminalidade inclusive o homicídio? 

Conforme Waiselfisz, (2011), a Segurança Pública está entre as maiores 

preocupações da sociedade brasileira nos dias atuais. Disputa com a saúde e educação a 
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prioridade na atenção das autoridades e imprensa. Não se pode pensar em uma 

sociedade evoluída onde exista a carência desses três elementos, sendo poucos os países 

que conseguiram o equilíbrio e resultados coerentes com a visão de vida social ideal.  

A violência de forma geral e a criminalidade são preocupações que estão 

assolando a vida da população brasileira, principalmente a urbana, pois a violência é um 

dos fenômenos sociais que mais cresce nos últimos anos independente de classe social, 

raça, idade, sexo, religião ou cor. A motivação para a violência pode ter as mais 

diversas causas como políticas, religiões, raciais, econômicas, sexuais, acertos de 

contas, drogas, em fim por motivo fútil, na qual há desproporção entre a ação e o 

resultado alcançado. 

  Conforme conceitua Luis Regis Prado: 

 

Motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou 

inadequado se cotejador com a ação ou omissão do agente. O motivo fútil 

não se confunde com a ausência de motivo (inexistência de motivo) ou com o 

motivo injusto (moralmente reprovável). (PRADO, 2011, p. 92) 

 

A violência tem, a partir de 1980, para Zaluar, (1998) uma escalada em relação 

ás taxas de mortes violentas, ocorridas em grandes cidades e, durante a década de 90 ela 

se espraia nas cidades interioranas, especialmente naquelas que fazem parte da rota 

tráfego de drogas. 

Zaluar (op. cit.) afirma que as áreas mais afetadas são os subúrbios das grandes 

metrópoles; os homens entre 15 e 39 anos são, também os mais atingidos pela violência. 

Assim de 9% de morte violenta na década de 1980, nós passamos para 12%na década 

de1990. E hoje se contabilizam taxas que apontam para a grandeza numérica de 40.000 

pessoas. 

Portanto, não é novidade que a violência parece estar entranhada no ser humano, 

refletindo no caos e insegurança que se apresenta hoje na sociedade contemporânea. 

Dentre essas manifestações o homicídio é exemplo nítido de como o ser humano pode 

chegar a atitudes extremas, demonstrando o descaso pela vida alheia.  

 Diante do trabalho que exerço como agente de Investigação, na 9ª Delegacia 

Distrital da capital há 18 anos, dentre esses 15 anos indo aos locais de crimes de 

homicídios, os quais eram investigados pelas Delegacias Distritais, sendo que, a cerca 

de três anos os crimes: Contra a Pessoa (homicídios), Mulher, Homofóbicos, Infância e 

Juventude (Menores Infratores e Menores Vítimas) passaram a ter suas investigações de 

responsabilidades das respectivas Delegacias Especializadas, a escolha pelo Tema 

decorreu das escutas, discussões, participações em investigações e fatos desencadeados 
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pelos familiares das vítimas nos locais de crimes, tais como: a revolta dos familiares 

inconformados com a tragédia, parentes perplexos com a perda da vítima, a lei do 

silêncio sobre a autoria ou que a vítima tinha envolvimento com atos ilícitos. Por outro 

lado à polícia no trabalho árduo de preservar, e investigar os fatos para elucidação do 

crime e com isso chegar à autoria. O crime de homicídio é tão frequente ultimamente, 

que se tornou uma banalidade. Fatos estes, que possibilitou e instigou o 

desenvolvimento deste estudo.  

Diante dos altos índices de violência e criminalidade que, segundo os registros 

do Sistema de Informações de Mortalidade (2014), entre os anos 1980 e 2012, 

morreram no país 1.202.245 pessoas, vítimas de homicídio que vem ganhando 

notoriedade na atualidade uma vez que se mata mais no Brasil do que em muitos países 

em conflitos armados, em a guerra. Como é o caso da Chechênia, do Golfo, as várias 

Intifadas, as guerrilhas Colombianas ou a guerra de liberação de Angola e Moçambique 

ou toda uma longa série de conflitos armados acontecidos já no presente século. Sendo 

assim, se considera de suma importância, investigar os aspectos pelos quais perpassam 

essa temática, especificamente no que concerne o Crime de Homicídio tema que, no 

geral, apresenta grandes repercussões, a nível nacional, sendo destaque no âmbito da 

Segurança Pública, que os gestores públicos e a sociedade procurem repensar as 

políticas públicas de combate ao crime, bem como as de prevenção a violência em 

decorrência de furtos, roubos, lesões corporais, em fim o homicídio. 

Mediante essas questões, no presente trabalho pode-se analisar e fazer o 

mapeamento da evolução dos homicídios da cidade de João Pessoa, os bairros, idade, 

sexo, dias, meses, veículos, armas, cor, horários de maior incidência, inclusive 

mostrando que o CVLI vem crescendo vertiginosamente em nossa cidade alcançando 

proporções assustadoras.  

No Mapa da Violência 2014, se mostra que houve redução em algumas capitais, 

mas que os altos índices de homicídios na faixa etária entre 14 e 24 anos principalmente 

o sexo masculino, de cor negra permanecem em alguns Estados, capitais e cidades do 

interior. 

Para um melhor entendimento a organização estrutural deste trabalho foi 

dividida em três capítulos.  

O primeiro capítulo traz abordagens sobre as manifestações de violência e a 

criminalidade no Brasil, no Estado da Paraíba, na Região Metropolitana de João Pessoa 

especificamente na cidade de João Pessoa, as variações dos índices de violência e dos 

crimes de homicídios que tem se elevado, atualmente João Pessoa aparece com uma 
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taxa de 80,3 homicídios por 100 mil habitantes caracterizando a segunda capital mais 

violenta do Brasil. Sendo considerada como problema de saúde pública pela (OMS) 

Organização Mundial de Saúde. Será explicado conforme a Constituição Federal, as 

atribuições das policias Militar e Civil, as expectativas e dificuldades da Segurança 

Publica da Paraíba e João Pessoa. 

No segundo capítulo versará sobre O Crime de Homicídio no Brasil, Paraíba, 

Região Metropolitana enfocando a cidade de João Pessoa. Será abordada a dinâmica 

espacial, dos homicídios no Brasil, as vítimas, causas da criminalidade, comparativos 

das taxas de CVLI a partir da década de 80 com os anos 2012 e 2013. Posteriormente 

conceituaremos com base no Código Penal Brasileiro os Crimes Contra a Vida 

especificamente o crime de homicídio. Ressaltando a repugnância com que tais crimes 

são tratados pela população, destacaremos a prevalência dos direitos a vida. Enfocando 

a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social do Estado da Paraíba, a Delegacia 

de Crimes Contra a Pessoa de João Pessoa sua estrutura e funcionamento, número de 

vitimas, faixa etária, instrumentos utilizados, meios de transportes, “modus operandi”, 

relatos informais dos escrivães obtidos através dos interrogatórios das famílias das 

vítimas sobre a motivação do CVLI, inquéritos concluídos e remetidos à justiça do ano 

2013.  

 O terceiro capítulo, considerando-se a demanda dos registros das ocorrências de 

crimes Contra o Patrimônio referentes aos crimes de: furto, roubo e assalto consumado 

a transeunte na 9ª Delegacia Distrital de Mangabeira enfocará a relação de tais crimes 

com os de CVLI, que de acordo com os relatos informais e dados fornecidos pelos 

escrivães das Delegacias de Roubos e Furtos e 9ª DDC, os índices são elevados e estão 

relacionados com os crimes de homicídios.  

Finalizando, no presente trabalho destaca-se a importância de analisar, comparar 

e avaliar os fatores geradores do crime de homicídios e as alternativas que se tem para 

combatê-los ou minimizá-los para que se possa ter uma sociedade com mais segurança e 

os direitos dos cidadãos assegurados. 

 

II – OBJETIVOS 

 

•  OBJETIVO GERAL  
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Demonstrar a evolução dos homicídios, nos bairros, os dias da semana, meses, 

gênero, idade, cor, tipos de armas e veículos utilizados nos crimes de CVLI na cidade de 

João Pessoa. 

 

•  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Analisar a distribuição das ocorrências de homicídios na Região Metropolitana 

de João Pessoa em especial a cidade de João Pessoa; 

Verificar o crescimento da criminalidade na Região Metropolitana 

especificamente a cidade de João Pessoa; 

Analisar a relação entre a quantidade de homicídios e a população da Região 

Metropolitana focalizando a cidade de João Pessoa; 

 Identificar os tipos de armas e veículos utilizados nos crimes de CVLI na cidade 

de João Pessoa; 

Comparar estatisticamente os números de crimes de homicídios da capital João 

Pessoa com outras capitais brasileiras. 

 

III – JUSTIFICATIVA 

 

Trabalhando na 9ª Delegacia Distrital da Capital, há dezoito anos, dentre esses, 

15 anos indo aos locais de crimes de homicídios, os quais eram investigados pelas 

Delegacias Distritais, sendo que, a cerca de três anos os crimes Homofóbicos, Contra 

Infância e Juventude (Menores Infratores e Memores Vítimas), Mulher e Homicídios 

foram para as respectivas especializadas. O que se presenciava e continua se 

presenciando no decorrer dessas duas últimas décadas é o índice demasiado do 

crescimento da violência da criminalidade na cidade de João Pessoa, especificamente o 

crime de homicídio, em fim, observando-se em todo o Brasil, levando com que 

estudiosos procurassem meios efetivos de combater esse problema e assim devolver à 

sociedade a tão desejada sensação de segurança. Portanto, o crescimento alarmante da 

violência e da criminalidade consequentemente o crime de homicídio é a justificativa 

para este trabalho onde serão demonstradas as áreas de maiores números de ocorrências 

na cidade de João Pessoa e com isso afetando os hábitos das pessoas acarretando 

consequências prejudiciais para a sociedade. 

 

IV – METODOLOGIA 
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Para alcançar os objetivos desse trabalho a metodologia adotada no seu 

desenvolvimento foi utilizada os seguintes elementos: 

I – Pesquisa bibliográfica de trabalhos que abordassem o tema: Violência, 

Criminalidade e Homicídios, onde foram feitas consultas em trabalhos escritos: 

monografias, livros, teses, sites realizados por autores, como: Caldeira (2000), Cruz 

(2007), Haggerty (2001), Lima (2011), Moura (2010), Waiselfisz, (2011), Zaluar 

(1984), Lima (2011), no intuito de demonstrar onde ocorre com maior frequência a 

atividade criminosa na cidade de João Pessoa. (de suma importância por se tratar de um 

assunto de grande repercussão na atualidade). 

II – Documental fonte de documentos impressos tais como: revistas, fotos, 

filmes, gravações, documentos legais. Neste caso o pesquisador vai desenvolver sua 

investigação e análise. 

III – Exploratória busca levantar informações mapeando as condições de 

manifestação dos homicídios, onde se utilizou dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 2014, Mapas da violência 2012, 2013 e 2014, SIM - Sistema de 

Informação sobre Mortalidade.  

IV – Levantamento de dados junto as Delegacias de Crimes Contra o 

Patrimônio, Contra a Pessoa e o NACE - Núcleo de Análise Criminal e Estatística. 

Da forma como tratamos neste trabalho, a metodologia inclui as concepções 

teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da 

realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador. (MINAYO, 1992). 

O presente trabalho ficou estruturado da seguinte maneira:  

No capítulo I, Tratamos da Violência, Criminalidade e Segurança Pública: A 

violência e criminalidade um problema social; A Constituição Federal: Direitos e 

garantias à vida; Segurança Pública no Brasil; Segurança Pública na Paraíba; Estrutura 

Organizacional da Segurança e Defesa Social: Atuação, Abrangência, Metodologia e 

Quadro de Pessoal.  

No capítulo II, abordamos os Homicídios no Brasil, Paraíba, Região 

Metropolitana enfatizando de cidade de João Pessoa; Dinâmica dos homicídios no 

Brasil; A dinâmica espacial dos homicídios; As vítimas; Causas da criminalidade no 

Brasil; Crimes dolosos contra a vida no código penal (homicídio); Evoluções dos 

homicídios nas unidades federadas; A violência na Paraíba, Região Metropolitana de 

João Pessoa; Homicídios com a contabilização do NACE; Os Homicídios na região 

Metropolitana de João Pessoa no biênio 2012 e 2013; Relação dos Crimes Contra o 
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Patrimônio (roubos e furtos) com os crimes de CVLI a partir de julho de 2013 e o ano 

de 2014; Certidões de Ocorrências Policiais de arrombamento as residências – 2014.  

Por fim as Considerações Finais com um panorama atual da criminalidade da Região 

Metropolitana de João Pessoa. 
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CAPÍTULO I - VIOLÊNCIA, CRIMINALIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA 

NO BRASIL. 

1.1 – Violência e criminalidade, um problema social. 

  

A violência nas últimas décadas vem crescendo e se desenvolvendo de forma 

assustadora afetando de forma intensa o dia a dia das pessoas, modificando sua maneira 

de viver, o seu direito de ir e vir, o constrangimento físico ou moral, acarretando o 

sentimento de verdadeira insegurança que hoje vem afetando todas as classes sociais 

inclusive as mais privilegiadas. 

O termo violência, entretanto, possui diversas definições, não sendo possível 

dessa forma, afirmar uma definição que seja considerada como exclusiva e única ou 

verdadeira. A violência tem se tornado, paradoxalmente, uma distinta fonte de 

motivação indesejável para a reflexão e mudança. Dada à complexidade do fenômeno e 

a difícil tarefa de conceituá-la, esse texto tem a pretensão de discutir o tão complexo 

conceito de violência.   

A violência “consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações, 

que ocasionam a morte de outros seres humanos ou afetam sua integridade física, moral 

mental ou espiritual”. (Minayo e Souza, 1988, p. 2). 

A violência, nas suas mais diferentes expressões, apresenta-se como temática 

cadente e viva na realidade urbana atual. A violência, o roubo, o sequestro, as rebeliões 

em presídio, os ataques, o assassinato, aos ataques das quadrilhas e grupos organizados 

vem sendo divulgados na mídia de forma geral. Os altos índices de violência sempre 

atraíram manchetes e jornais, principalmente aquelas notícias com em que a crueldade e 

sordidez. No entanto, a forma de violência vem se manifestando, e sendo divulgada, 

divide opiniões, tanto quanto ao seu significado e análise quanto ás formas de enfrentá-

las ou, pelo menos minimizá-la. 

Parece que a violência tornou-se habito do cotidiano e, como tal, banal... 

Repetitiva... Coisa de pobre para alguns... Coisa de bandido e de traficantes para outros. 

Embora banalizada e naturalizada, a violência vem alimentando a cultura do medo, 

levando as pessoas, sutilmente, a tecerem novas formas de relações sociais e novos 

padrões éticos.  
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A violência configura-se como linguagem e norma social para algumas 

categorias sociais, em contraposição às chamadas normas civilizadas, caracterizadas 

pelo autocontrole e pelo controle social institucionalizado. Na sociedade em processo de 

mundialização, efetiva-se uma pluralidade de diferentes tipos de normas sociais, 

podendo-se ver aí uma simultaneidade de padrões de orientação da conduta muitas 

vezes divergentes e incompatíveis. 

Para compreender as relações sociais orientadas pela violência, impõe-se uma 

perspectiva interdisciplinar, da sociologia, da antropologia, da biologia, da psicologia 

social e da psicanálise. Segundo Héritier (1996),  

Denominamos a violência toda coerção de natureza física ou psíquica 

suscetível de provocar o terror, o deslocamento, a tristeza, o sofrimento ou a 

morte de um ser vivo; todo ato de intrusão que tenha por efeito, voluntário ou 

involuntário, a usurpação do outro, o dano ou a destruição de objetos 

inanimados. (...) 

Trata-se de um modo de expressão e de ação visando satisfazer desejos, 

impondo seu poder, sua vontade suas ideias a outro. 

 

A força é abordada por diversas concepções, no entanto, a partir de algumas 

leituras posso afirmar que o conceito de violência é mais amplo e dúbio do que a mera 

intervenção física. Entre outras manifestações de violência, existe uma que alguns 

autores chamam de violência invisível, dessa forma, torna-se uma violência difícil de 

caracterizar, mas não deixa de ser nociva. A violência causa danos que prejudica tanto a 

integridade física quanto a psicológica. Mesmo assim, é válido tentar encontrar outras 

definições para encontrar os pontos em comum dessas definições a fim de mostrar a 

diferença entre violência e criminalidade.  

Portanto, ao se falar em criminalidade e violência há um senso comum que 

ambas são sinônimas, porém não é o caso. Além disso, Violência é um comportamento 

que causa intencionalmente dano ou intimidação moral a outra pessoa ou ser vivo. Tal 

comportamento pode invadir a autonomia, integridade física ou psicológica e até mesmo 

a vida de outro. É o uso excessivo de força, além do necessário ou esperado. Enquanto 

que a criminalidade é a expressão dada pelo conjunto de infrações que são produzidas 

em um tempo e lugar determinado, ou seja, é o conjunto de crimes. 

Já o crime pode ser considerado como ruptura de regras e normas pré-

estabelecidas o crime se caracteriza por ser "qualquer violação muito grave de ordem 

moral, religiosa ou civil, punida nas leis; Todo o delito previsto e punido pela lei penal; 

Delito fato repreensível infração de um dever".  

Segundo Caldeira, 2000 (p. 9), “a violência e o medo combinam-se a processos 

de mudança social nas cidades contemporânea, gerando novas formas segregação 
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espacial e discriminação social”. Devido ao medo e a sensação de insegurança, as 

pessoas começa a sentir problemas relacionados ao convívio em sociedade, criando a 

percepção que podem fazer parte de alguma estatística de criminalidade a qualquer 

momento. 

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica – IPEA, referente ao 

Sistema de Indicadores de percepção Social – SIPS, sobre segurança pública. SIPS é 

uma pesquisa domiciliar e presencial que visa captar a percepção das famílias acerca 

das políticas públicas implementadas pelo estado, independentes destes serem usuários 

ou não dos seus programas e ações. Esta pesquisa teve e como objetivo medir a 

percepção das pessoas sobre a sensação de segurança no Brasil, o que gerou os 

seguintes resultados: 

 

Tabela 01 – Taxas percentuais da pesquisa nacional sobre medo de assassinato 

(Regiões e Brasil). 

 

REGIÃO MEDO DE ASSASSINATO TOTAL 

 Muito Medo 
Um pouco 

de Medo 

Nenhum 

Medo 
NS/NR  

CENTRO-OESTE 70,4% 15,2% 14,4% 0,0% 100,0% 

NORDESTE 72,9% 19,9% 7,0% 0,2% 100,0% 

NORTE 69,2% 21,0% 8,9% 1,0% 100,0% 

SUDESTE 60,9% 23,3% 15,4% 0, 4% 100,0% 

SUL 39,1% 34,6% 26,1% 0,2% 100,0% 

BRASIL 62,4% 23,2% 14,0% 0,3% 100,0% 

FONTE: Pesquisa SIPS – IPEA, 2012. 

 

A Tabela 1 mostra que a pesquisa do IPEA sobre a percepção da violência no 

Brasil, referente ao nível de medo de ser assassinado, onde foram usadas como 

parâmetros quatro alternativas: muito medo, pouco medo, um pouco de medo e não 

sabe/ não responderam. De acordo com os dados da Região Nordeste foi a que 

apresentou a maior percentagem de medo no Brasil, onde 72,9% das pessoas 

entrevistadas disseram ter medo muito medo de ser assassinadas. 

A segurança pública é uma questão que vive em constante discussão por ser um 

assunto de interesse geral e da sociedade organizada.  As medidas no combate ao 
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elevado do número da criminalidade mais eficaz são cobradas dos gestores públicos em 

todo país: 

O clamor social pelo combate a violência e a criminalidade está em todos os 

lugares, uma vez que passou a incomodar as classes de poder econômico privilegiado.  

As pessoas optaram pela informalidade, surgindo um crescimento desordenado por 

consequência contribuindo para a violência e consequentemente com o aumento da 

criminalidade.  

O homem contemporâneo formando novos conceitos de vida, muitos desses 

maléficos ao seu próprio convívio, transformando num verdadeiro dilema sobre a sua 

posição social no espaço, onde o cenário urbano é o palco das mais variadas formas de 

crimes existentes no mundo.  

O esfacelamento das famílias o consumismo desenfreado e os benefícios do 

mundo moderno, nem sempre compartilhado por todos, transforma boa parte das 

pessoas refém de um desejo inalcançável, criando um clima propicio ao mundo do 

crime. 

 “A Violência e Segurança Pública deixaram de serem temas de fronteira e 

transformaram-se em assunto amplamente investigado, mas que ainda oferece dilemas 

teóricos consideráveis” (LIMA, 2011, p.19). 

A relação entre a juventude e a violência na sociedade brasileira contemporânea 

pode ser examinada mediante o recurso a várias fontes de dados, tanto oficiais quanto 

de pesquisas universitárias. O quadro geral permite uma visão ampla da mortalidade por 

causas não naturais entre a juventude brasileira na década de 1990, de modo que é 

possível perceber os traços da desigualdade econômica e social, as condições de 

vulnerabilidade social e, consequentemente, o perfil da vitimização desses jovens. 

 

O Brasil ao longo das últimas duas décadas vem-se destacando como um país 

onde por violência (causas externas) adquirem um peso significativo na 

estrutura geral dos óbitos, afetando, principalmente, a população masculina 

jovem. [Em 1980-2000] a maior concentração de óbitos por causas externas 

estava na faixa de 15 a 39 anos, 59% do total de óbitos por estas causas. Os 

adolescentes e jovens na faixa de 15 a 24 anos representavam 27% destes 

óbitos masculinos ocorridos foram por causas externas. (CRUZ E 

CERQUEIRA, 2007, p. 14). 

 

 Nesse sentido, a partir do constante crescimento da violência no país e, 

principalmente, em João Pessoa, na população jovem, se conclui que, embora a 

quantidade populacional de jovens se modifique de estado para estado, de cidade para 

cidade ao se abordar o tema da violência à vítima não muda: regularmente são jovens. 

Não é novidade que a violência parece estar entranhada no ser humano, refletindo no 
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caos e insegurança que se apresenta inclusive hoje na sociedade contemporânea. Dentre 

essas manifestações, o homicídio é o exemplo nítido de como o ser humano pode chegar 

a atitudes extremas, demonstrando descaso pela vida alheia.  

Do mesmo modo, 

 

Chamam atenção os elevados níveis de mortalidade devido a causas externas 

(homicídios, acidentes de transporte, suicídios etc.). Esta é uma das causas de 

morte que afeta principalmente os adolescentes e jovens brasileiros (...). 

Cerca de dois terços dos óbitos ocorridos em idades compreendidas entre 15 

e 19 anos deve-se a essa causa. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste 

apresentam as maiores incidências de óbitos por causa violentas, São 

importantes destacar que, mesmo nas idades (5 a 9 anos) e de adolescentes 

(10 a 14 anos), as proporções já se apresentam bastante elevadas. (CRUZ E 

CERQUEIRA, 2007, p.14). 

  

Sabe - se que a violência humana existe desde a pré-história, por questões de 

defesa, se mostra ativa nos dias atuais, levando o homem não mais praticar crimes 

apenas em legítima defesa, mas a maioria das situações por questões banais, movidos 

pelos mais diversos sentimentos desde ganância, ciúmes, imposição de poder, drogas, 

sendo assim sendo capaz de tirar a vida do seu semelhante sem qualquer razão biológica 

de sobrevivência, mas apenas para demonstrar superioridade sobre os demais. Todos os 

dias se assistem nos meios de comunicação, as mais diversas formas de manifestação da 

violência humana, a qual está intrínseca em quase todos os grupos sociais, tanto no 

meio urbano quanto rural. 

 

 Referente à violência em nossa sociedade Cruz e Cerqueira descreve que: 

 
A violência desponta nas últimas décadas como um dos principais problemas 

sociais dos grandes centros urbanos brasileiros. Nos últimos anos, ela passa a 

integrar a agenda pública, se fazendo presente no cotidiano das pessoas, nos 

meios de comunicação e nos debates políticos. (CRUZ E CERQUEIRA, 

2007, p.51). 

 

 É importante ressaltar que, a violência na sociedade hoje pode ser presenciada 

desde, o momento em que se sai do lar pela manhã, para seguir a rotina diária, gerando 

perplexidade ao mundo atual. Está presente em quase todos os lugares, na relação das 

pessoas, no trânsito, na falta de educação, nas conversações dos familiares, na rua, no 

bairro, na cidade, no país, em fim no planeta. Motivos para a violência não faltam: São 

as raciais, religiosas. Sexistas, políticas, familiares, econômicas. A manifestação de 

violência pode servir como uma forma de imposição de poder. 

 É nítida no ser humano a “vocação” para a violência, atualmente agravada de 

forma aberrante pela mídia a qual expõe e vende atos criminosos, para a população que 
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se mostra interessada e entretida em qualquer assunto polêmico ou de grande 

repercussão, que possa possibilitar análise moral do individuo criminoso. Todavia a 

grande questão a ser levantada e exaltada é o direito a vida. 

 

 A década de 1990 inicia-se, portanto, com a consolidação de deslocamento do 

olhar sobe crime e criminosos, iniciado nos anos 80, para os processos sociais e 

simbólicos de construção de discursos sobre ordem, medo e violência (ZALUAR, 

1984), nos quais as estatísticas criminais são apenas uma das chaves interpretativas da 

linguagem:  

Violência urbana é hoje um fenômeno muito mais amplo do que aquilo que 

pode ser detectado pelas estatísticas de crime ou que pode ser explicado por 

possíveis motivações econômicas e por falhas dos aparelhos de segurança 

encarregados da prevenção ao crime. A vivência cotidiana de uma situação 

marcada pelo aumento da criminalidade violenta constitui-se em uma 

experiência peculiar. Dela fazem parte o medo, uma proliferação de falas 

recontando casos e apontando causas, a mudança de hábitos cotidianos, a 

exacerbação de conflitos sociais, a adoção de medidas preventivas. (BRANT, 

1989, p.164). 

 

 

O homem contemporâneo, vivendo com a diversidade, tecnologia, novos 

conceitos de vida, sendo alguns maléficos para seu desenvolvimento em sociedade, vive 

num constante dilema, para alguns estudiosos de diversas áreas especificamente 

antropologia e sociologia essas transformações interferem na formação do homem, A 

desigualdade social, a ruptura familiar, os benefícios do mundo moderno, as facilidades 

para um consumismo desenfreado, transformando pessoas em refém de desejos jamais 

alcançados, levando para um mundo propício para o crime.  

Segundo Dias (2010,) ”Existe, na verdade, uma relação entre pobreza e 

criminalidade; relação esta não de causalidade, mas de potencialização (a pobreza 

potencializa o crime)”. O medo das pessoas com relação à violência e a sensação de 

insegurança fazem com que o convívio em sociedade, torne-se um problema até mesmo 

aqueles que estão dentro de suas residências nos dias atuais criando nessas pessoas a 

expectativa de que a qualquer momento poderá fazer parte da estatística da 

criminalidade. 

O foco vai mudando de estado para a sociedade. Os estudos sobre o tema na 

década de 90 cuidam muitos, de enfatizar mudanças na arquitetura das cidades e 

alterações na paisagem e comportamento dos indivíduos, provocados pelo crescimento 

das taxas de criminalidade urbana (ADORNO, 1994; CALDEIRA, 1992; FEIFUIN & 

LIMA, 2002, ZALUAR, 1984, 1994 e 1998). Ao mesmo tempo, cuidam de discutir os 
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aspectos de legitimidade reconhecimento das polícias e dos tribunais como foros 

adequados de mediação e resolução de conflitos sociais. 

 As primeiras referências e utilizações sistemáticas de estatísticas criminais, no 

Brasil, que foram identificadas, remontam aos anos da década de 1870 e correspondem 

ao período de burocratização, especialização e institucionalização do controle social, já 

fortemente influenciado pelos ideais liberais e pelo universo do direito (ADORNO, 

1988). 

 

Os decretos do Império chegam a especificar 59 modelos diferentes de 

formulários de coleta de dados e regulares prazos de apuração e retificação 

das informações. Para cada situação, havia uma orientação especifica. 

Existiam modelos para a apuração dos crimes, hipotecas e transações 

comerciais diversas. Ao que indica, o Decreto nº 7001 constitui parâmetro de 

todas as estatísticas policiais, criminais e penitenciárias produzidas no Brasil 

a partir de então (o que contar como contar, entre outros). (LIMA, 2011, 

p.103). 

 

Aqui, teríamos para as características o início de um fenômeno que Nelson Senra 

(2000) chama de distinção entre os tempos de oferta e a demanda por informações, ou 

seja, um hiato entre aquilo que os planejadores de estatística desejam e imaginam como 

o ideal e o que os produtores dos registros administrativos que servem à compilação 

estatística fornecem e/ou publicizam. 

Seriam duas posições antagônicas e que disputam um objeto pela sua capacidade 

de ser contado ou, contrário, pelas suas individualidades intrínsecas, ou seja, disputas 

sobre o que contar e/ou quantificar e se faz sentido proceder dessa forma. 

(HAGGERTY, 2001).  

 

Assim, conforme o direito foi criado à instituição policial judiciária. 

 

Naquele período, foi promulgada a Lei Imperial 2033 que reformou a 

legislação existente até então e criou as figuras dos chefes de polícia, 

delegados, subdelegados e lhes atribuiu funções judiciárias, inclusive a de 

formar a culpa e pronunciar em todos os crimes comuns, separando a polícia 

do judiciário, estabelecendo regras para a prisão preventiva, extensão da 

defesa no sumário da culpa, do habeas corpus e, em especial, criou a figura 

do inquérito Policial. (LIMA, 2011, p.102). 

  

 

 Os caminhos citados são conhecidos e continuam até os dias de hoje, "as 

mudanças na área de segurança jamais serão suficientes". Questiona-se a partir da 

comparação de dados da 9ª DDC, com base da disparidade entre o número de fatos, 

registrados no ano de 2014 e o número de denúncias oferecidas, foram registradas 

15.788 denúncias, das quais foram investigadas, concluídas e remetidas à justiça 669, 
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inquéritos. Portanto, são mais arquivamentos de denúncias, do que encaminhadas ao 

judiciário, sendo essa uma situação impulsionadora de mais violência e criminalidade.  

 Ressalta-se a precariedade de provas testemunhal, onde a pessoa se nega ou se 

omitem por medo de represálias, temendo pela sua própria vida, que as medidas 

protetivas, não são para todos, pois é muito clara a dificuldade que se enfrenta para 

conseguir indiciar no inquérito policial, um problema enfrentado principalmente no 

crime de homicídios, assim como em outros tipos de crimes de envolvimentos ilícitos 

drogas, extorsão, defraudações, etc., para o fechamento do Inquérito Policial e 

solicitação da prisão preventiva bem como seus argumentos justificativos e 

preenchimentos dos requesitos legais para sustentar a constrição cautelar. A pesar de 

que, hoje se trabalha muito com a inteligência na investigação, fazendo com que a prova 

testemunhal não seja tão necessária.  

 Sobre a proteção a vida humana veja o que diz a nossa Constituição Federal. 

1.2 – A Constituição Federal: Direitos e garantias à vida 

 

 A Constituição Federal do Brasil diz: Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. 

 A prevalência do princípio do direito a vida. O bem jurídico tutelado é a vida 

humana independente e o objeto material consiste no ser humano nascido com vida. A 

proteção de tão bem jurídico é imperativo de ordem constitucional, onde estabelece 

expressamente que: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade”. (PRADO, 2011, p. 82). 

  Portanto, se faz necessário conceituar os princípios fundamentais dos direitos do 

homem, para uma análise mais profunda no tocante ao princípio do direito à vida. 

 No estado de natureza todos os homens são independentes, não detendo a 

ninguém causas dano á vida à liberdade ou á propriedade de terceiros. Assim vida, 

liberdade e propriedade constituem o primeiro conteúdo dos direitos naturais. 

 Sobre a relevância do direito a vida, ainda menciona Prado em sua obra: “A 

garantia da vida humana não admite restrição ou distinção de nenhuma espécie. Ou seja, 

protege-se a vida de quem quer que seja independentemente da raça, sexo, idade ou 

condição social do sujeito passivo”. (2011, p. 83). 
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 Sobre a supremacia do direito à vida cabe mencionar o entendimento de 

Alexandre Moraes: 

 

A constituição Federal garante que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, á liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é o mais 

fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à 

existência e exercício de todos os demais direitos. A constituição Federal 

proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao estado assegurá-lo em sua 

dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a 

segunda de se ter vida digna quanto à subsistência. (2011, p. 39). 

  

 Vale ressaltar que em relação ao direito à vida deve-se esclarecer que, o 

direito a vida é suscetível de legítima defesa, a ninguém e dado o direito de tirar a vida 

de outrem, salvo em legítima defesa, assim não há o direito de matar, devendo a vida 

ainda que dolorosa ou sofredora for respeitada.  

De acordo com as citações dos autores aqui expostas, fica evidente que a vida 

trata-se do objeto jurídico que deve ser protegido por toda a sociedade, e por essa razão 

não deve ser suprimido por qualquer princípio, havendo garantia constitucional a 

prevalecer à proteção do direito a vida. 

 A Constituição Federal de 1988, no artigo 144 diz que segurança pública é 

exercida através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares.   

 As atividades policiais são divididas em polícia ostensiva consiste 

resumidamente em fiscalizar comportamentos e atividades, irregulares ou manter a 

ordem pública, reprimindo crimes contravenções, infrações de trânsito e zelando pelo 

respeito dos indivíduos à legislação e Polícia preventiva constitui o ramo da polícia 

encarregado de prevenir a infração à lei, através do patrulhamento ostensivo, da resposta 

a situações de emergência ou outros incidentes. Este ramo também é conhecido por 

termos como "polícia administrativa", "polícia uniformizada", "polícia de segurança" ou 

"polícia de ordem".  

 A polícia que nasce no Rio de janeiro é o modelo que se adota no Brasil, que tem como 

objetivo o controle das classes perigosas. Essa ação policial revela um modelo de 

segurança pública na ideia de guerra contra o inimigo, ou seja, na articulação entre a 

militarização da policia e a policialização da sociedade, elementos que funcionam como 

forma de controle social perverso. Na medida em que criminalizam a pobreza e 
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produzem medo por intermédio da estigmatizarão dos pobres, mais especialmente, 

como aqui tratado os jovens negros. 

Para (RIBEIRO, 1952), Polícias Ostensivas (polícia de presença, de ostentação, 

de exibição), que constitui a manifestação concreta de que, em determinado lugar, 

através de um preposto, o Estado está presente para proteger pessoas e bens e manter a 

ordem pública e Polícias Preventivas atua antes que ocorra a infração penal, é a polícia 

que fica em pontos prévios, com farda, viaturas caracterizadas, fazendo com que sua 

presença iniba a prática de condutas ilícitas e traga uma sensação de segurança à 

sociedade. 

Portanto, quando as polícias preventivas e ostensivas não conseguem evitar que 

ocorra o delito, a competência muda de esfera entrando em cena a polícia judiciária ou 

repressiva, “polícia civil”, que tem a função de apurar as infrações penais. O delegado 

de Polícia Civil, logo após tomar ciência do acontecimento do crime, irá instaurar o 

inquérito policial, fazendo com sua equipe a parte de investigação necessária, aliado aos 

dados fornecidos pela Polícia Científica, que tem por função de materializar a cena do 

crime por meio de coletas de vestígios, proporcionando a prova técnica da possível 

autoria do crime. 

1.3 – Segurança Pública no Brasil  

 

A segurança pública é dever do Estado, que tem por finalidade preservar a 

ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Vale ressaltar que o Estado 

tem o dever de garantir a segurança as pessoas, a paz social e impedir o cometimento de 

crime. A Segurança pública está inserida no cotidiano de cada pessoa, na sua realidade 

diária é algo bastante dinâmico no meio da sociedade interagindo com todas as classes 

sociais, profissionais e enfim no lazer. 

A Segurança Pública é algo bastante dinâmico no seio da sociedade, sua atuação 

está inserida na realidade diária das pessoas, que utilizam o espaço urbano para interagir 

em grupos sejam: escolares, trabalho, amigos, de lazer ou mesmo familiares. 

 Um dos principais problemas que aflige a sociedade brasileira é o uso da 

violência, grau epidêmico, no cotidiano de nossas vidas. O estado criou instituições 

coercitivas, tais como: as polícias e Forças Armadas, para que, entre outros motivos, ser 

capaz de impor a ordem e garantir, no mínimo, a integridade física de seus cidadãos. 

 No Brasil, no entanto, esse pacto está se diluindo progressivamente. “A 

Insegurança do cidadão no seu direito de ir e vir, e a falta de credibilidade de várias 
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instituições coercitivas poderão nos levar, no limite, a algo similar a uma guerra civil”. 

Similar, pois guerra civil se caracteriza pelo conflito horizontal entre grupos com 

ambição vertical pela tomada de poder. O que há no Brasil é uma guerra não civil 

(uncivil war), ou seja, de todos contra todos. (CRUZ, 2007, p.45-46). 

Os órgãos de segurança pública nesses últimos anos vêm investindo nos setores 

de análise e estatísticas das ocorrências relacionadas criminalidade, um dos grandes 

problemas sociais da atualidade. Essa tendência de implantação de novas tecnologias no 

aparelhamento dos órgãos de segurança já é uma realidade em vários estados 

brasileiros, visando um melhor desempenho das forças policiais tornando-se de 

fundamental importância para a acelerada dinâmica da criminalidade. 

Aqui, teríamos para as características o início de um fenômeno que Nelson Senra 

(2000) chama de distinção entre os tempos de oferta e a demanda por informações, ou 

seja, um hiato entre aquilo que os planejadores de estatística desejam e imaginam como 

o ideal e o que os produtores dos registros administrativos que servem à compilação 

estatística fornecem e/ou publicizam. Seriam duas posições antagônicas e que disputam 

um objeto pela sua capacidade de ser contado ou, ou contrário, pelas suas 

individualidades intrínsecas, ou seja, disputas sobre o que contar e/ ou quantificar e se 

faz sentido proceder dessa forma (HAGGERTY, 2001).  

Em termos da política de segurança pública como um todo, um dos maiores 

desafios postos foi, em resumo, “o de aliar um sistema de justiça criminal que ao 

mesmo tempo garantisse respeito aos direitos humanos e atendesse às demandas por 

maior eficiência policial” (ADORNO, 2002, p. 291-293).  

Em síntese, a análise das estatísticas criminais brasileiras revela que dados 

existem e fazem parte da história do sistema de justiça criminal do país, mas que eles 

não se transformam, mesmo após a redemocratização, em informações e conhecimento 

em razão de práticas retificadoras de segredo. Nesse processo, o aumento da quantidade 

de dados produzidos, advindo da modernização tecnológica do Estado, provoca a 

opacidade do excesso de exposição e permite que discursos de transparência sejam 

assumidos, mas não provoquem mudanças nas regras e práticas de governo (do que 

adianta ter disponíveis milhões de registros se o usuário não especialista não sabe o que 

elas significam ou traduzem?). “A permanência de práticas jurídicas e burocráticas 

baseadas num modelo desigual de relações de poder como determinantes dos conteúdos 

de tais das ações estatais na área retroalimentam e reproduzem lógicas não 

democráticas”. (LIMA, 2011, p. 118). 
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Por todos os lados, os grupos sociais mais diversos lançaram-se no debate sobre 

o crescimento da violência, movidos pela ocorrência de uma desanimadora coleção de 

casos graves e de grande repercussão (Massacre da Carandiru, rebeliões na FEBEM de 

São Paulo, chacinas da Candelária, de Vigário Geral, Eldorado dos Carajás, entre 

outros), tendo por pano de fundo uma escalada das taxas de homicídios e de outros 

crimes violentos. A emergência e a politização do tema do combate á violência durante 

os primeiros anos da democracia tiveram “o efeito de frear as pretensões de reforma do 

sistema de justiça e ao invés da reforma, pautaram o reforço das estruturas já existentes: 

mais polícia, mais prisão, mais pena, mais armamentos”. (LIMA, 2011, p. 134). 

Num paradoxo com a lógica do endurecimento penal, outra inovação 

significativa veio da pena de civilistas e processualistas, com a Lei 9.0999/99 que criou 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Na onda das reformas informalizantes da 

justiça, em muito justificadas pela busca de celeridade e eficácia, os juizados 

eliminaram um conjunto de procedimentos burocráticos constitutivos do inquérito 

policial para crimes de menor potencial ofensivo, reduzindo com isso parcela 

significativa da intervenção policial na administração dos conflitos. De um lado, os 

juizados foram recebidos com entusiasmo por serem alternativas despenalizantes para a 

administração de conflitos; de outro foram criticados por propiciar impunidade, 

principalmente dos crimes ocorridos nas relações interpessoais. “De um jeito ou de 

outro, a criação dos juizados provocou perturbações nos papéis profissionais clássicos 

de todos os operadores da justiça e da segurança”. (LIMA, 2011, p. 136).  

 É um momento de crise na segurança pública quando se verifica um aumento 

global nas taxas de crimes violentos em todo país (LIMA, 2002).  

1.4 – Segurança Pública na Paraíba 

 

A Secretaria de estado da Segurança Pública e da Defesa Social – SEDS é uma 

instituição governamental do Estado, que tem por finalidade estudar, planejar e executar 

o controle de assuntos relativos à defesa e a segurança social, prevenindo e reprimindo a 

criminalidade, através dos órgãos subordinados, cumprindo o que rege dentro das leis 

vigentes e o cumprimento do Código penal Brasileiro, respeitando a todos os preceitos 

normativos da nossa Constituição Brasileira em toda sua amplitude.  

 

1.4.1 – Estrutura Organizacional da Segurança e Defesa Social 
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A Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social é uma instituição 

governamental do nosso estado, que tem por finalidade o estudo planejamento a 

execução e o controle de assuntos relativos á defesa e a segurança social, prevenindo e 

reprimindo a criminalidade através dos órgãos a ela subordinados, cumprindo o que 

rege dentro das leis vigentes e o cumprimento ao CPB – Código Penal Brasileiro, 

respeitando a todos os preceitos normativos da constituição Brasileira em toda sua 

amplitude.  

Conforme as regras constitucionais em Instituições governamentais do Estado, 

no caso, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social – SEDS, e 

abrangendo em toda sua plenitude organizacional e estrutural que são regidas através 

das normas, leis, direitos e deveres, procura alcançar metas planejadas, analisadas no 

sentido de com competência e determinação imputadas pelas normas do órgão, procura 

atualmente se adaptar, acompanhar a modernidade tecnológica, com fins de adquirir 

uma precisão satisfatória nas suas execuções, usando de bom censo, perseverança, 

inteligência nos seus atos, aprimorando técnicas, se qualificando com a finalidade de 

sempre está a um passo a frente dos insanos, e de conformidade com a justiça 

respeitando as leis vigentes em cumprimento ao seu dever, seguindo os princípios dos 

direitos e obrigações, visando o bem estar e segurança a sociedade com firmeza e 

transparência. A instituição tem um trabalho árduo no seu comprometimento com a 

sociedade, sanando as dificuldades que no dia a dia apresenta de formas delituosas e 

variadas a serem solucionadas pela corporação, com competência e bravura, atendendo 

todas as classes sociais sem distinção de cor, religião ou nível social, impondo a paz 

harmonia e a ordem no nosso estado e ou país. 

 

Figura 01 – Estrutura Organizacional da SEDS 

 
Fonte: NACE/2014 

1.4.2 – Atuação 
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A Secretaria de Segurança atua no Estado por completo, agindo quando 

solicitada com competência, exercendo as funções de polícia judiciária, apurando 

infrações penais, zelando pela ordem e segurança pública, procurando a todo custo 

atender da melhor forma possível a todos que necessitem dos seus serviços, seja no 

centro ou nas periferias, empresas públicas ou privadas, residências, etc. Usando 

ferramentas para prevenir, reprimir com presteza em locais de grande fluxo de violência 

como favelas e comunidades, atuando rigorosamente e se preciso for de modo a trazer a 

paz e tranquilidade ao cidadão que ali vive. 

Hoje, a instituição trabalha de forma integrada com a Polícia Militar - PM/PB, 

Polícia Rodoviária Federal – PRF, Polícia Federal – PF, Ministério Público – MP, 

Corpo de Bombeiros CB e outro. Todos com o mesmo objetivo: “O de defender a 

sociedade e protegê-la dos desmandos de poucos”. Com essa integração se torna 

possível em tempo hábil a presença da polícia e agir com eficiência em todo nosso 

estado. 

 A prioridade da política da Segurança Pública da Paraíba é o enfrentamento aos 

Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI: Homicídio doloso e demais crimes 

violentos e dolosos que resultem em morte, bom como os Crimes Violentos 

Patrimoniais: Roubos, Extorsão mediante violência e Mediante Sequestro – CVP. Sua 

Abrangência compreende todo o território do Estado da Paraíba. Em relação à 

Metodologia trabalha com os tipos penais na forma dolosa que integram o indicador 

CVLI. 

1.4.3 – Abrangência  

De acordo com a Portaria 222, datada de 11 de outubro de 2013, a Secretaria da 

Segurança e da Defesa Social, regulamentou as abrangências territoriais das REISPs, 

AISPs e DISPs, conforme preconiza o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 34.003, 

de 05 de junho de 2013. Visando atender a necessidade de compatibilização e 

integração territorial das regiões, áreas e distritos integrados de segurança pública e 

defesa social, de modo a implementar uma política de Estado de forma contínua, com 

responsabilidade territorial mútua e focada em resultados; zelar pelo princípio da 

eficiência administrativa; favorecer a sociedade no pronto atendimento ao cidadão, que 

espera do Estado uma resposta hábil e célere na defesa dos direitos atinentes à vida, ao 

patrimônio público e privado entre outros. 
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 As delegacias distribuídas pelo território estadual são nas suas circunscrições, o 

centro das investigações e dos demais atos de polícia judiciária e pontos de atendimento 

e proteção à população. 

  

Figura 02 – Territórios Integrados de Segurança e Defesa Social em todo Estado 

da Paraíba 

 

 
Fonte: NACE/2014 

 

   

 A Polícia Civil do estado é dirigida pelo Gerente Geral de polícia Civil, que 

desenvolve serviços públicos de sua competência, basicamente, através das delegacias 

que são distribuídas pelo território estadual, é nas suas circunscrições, o centro das 

investigações e dos demais atos de polícia judiciária, pontos com de atendimento e 

proteção à população. O Estado está dividido em (20) vinte AISPs, (07) sete atendendo 

a população das cidades que compõem a Região Metropolitana de João Pessoa e (68) 

sessenta oito DISPs, dando cobertura a todo Estado, sendo que (24) vinte e quatro estão 

distribuídas na Região Metropolitana. 

  Vale ressaltar que está incorporada a instituição, a Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros, Instituto de Polícia Científica, Conselho Estadual de Defesa Social, 

Conselho Estadual de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e 

atualmente a cooperação em troca de informações de outros estados do nordeste em 

conjunto com a Polícia Federal. Contudo temos também ligações externas com o portal 

institucional, Ministério da Justiça.  
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1.4.4 – Metodologia  

 

 As mudanças de metodologias de modo geral, afetam todo um complexo de 

comportamento e ações, a busca constante de inovações no melhoramento da elaboração 

de planejamentos estratégicos traduz o desenvolvimento dos profissionais com base nos 

conhecimentos absorvidos e administrados pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública – SENASP, órgão vinculada ao Ministério da Justiça que em seus projetos tem 

uma visão estratégica, a de aprimorar de modo evolutivo, todo um processo de alta 

interatividade entre os polícias, propondo um nível crescente nos procedimentos de 

atuação e condução dentro das formalidades dos segmentos traçados, objetivando o 

cumprimento de metas elaboradas diante das exigências que atualmente assola a 

sociedade de maneira destruidora. 

  Trabalha na captação dos dados para a produção das estatísticas de CVLI é a 

Multifonte, onde são consultados os de ocorrências da Polícia Militar, a lista de 

cadáveres de morte violenta do Instituto de Polícia Cientifica e os Inquéritos Policiais 

da Polícia Civil, havendo ainda complementação de dados de fontes não oficiais por 

rastreamento de mídias. 

 Tipos penais na forma dolosa que integram o indicador CVLI de acordo com a 

Portaria 058/2014: Homicídio Art. 121, Lesão corporal dolosa seguida de morte, Art. 

129 §3º, Roubo seguido de morte, Art. 157 §3º, Rixa seguida de morte, Art. 137 

parágrafo único, Extorsão seguida de morte, Art. 158 §3º, Extorsão mediante sequestro 

seguida de morte, Art. 159 §3º, Estupro seguido de morte, Art. 213 §2º, Estupro de 

vulnerável seguido de morte, Art. 217-A §4º, Incêndio doloso seguido de morte, Art. 

250 §1º concomitante com o Art. 258, Explosão dolosa seguida de morte, Art. 251 §1º e 

§2º concomitante com o Art. 258, Uso doloso de gás tóxico ou asfixiante, Art. 252 

caput concomitante com o Art. 258, Inundação dolosa, Art. 254 concomitante com o 

Art. 258, Desabamento ou desmoronamento doloso, Art. 256 caput concomitante com o 

Art. 258, Perigo de desastre ferroviário na forma dolosa, Art. 260 §1º concomitante com 

o Art. 263, Atentado doloso contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, 

Art. 261 §1º e §2º concomitante com o Art. 263, Atentado doloso contra a segurança de 

outro meio de transporte, Art. 262 §1º concomitante com o Art. 263, Arremesso de 

projétil seguido de morte, Art. 264 parágrafo único, Epidemia dolosa seguida de morte, 

Art. 267 §1º, todos do Código Penal Brasileiro, e Tortura seguida de Morte, Art. 1º §3º 

da Lei 9.455/97. 
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1.4.5 – Quadro de Pessoal 

 

O seu quadro de pessoal de aproximadamente 1.884 policiais civis 

(concursados): Delegado de Polícia, Agente de Investigação Perito Médico legal, 

Odonto, Criminal, Necrotomista, Técnico em Perícia e Motorista Policial e 850 

funcionários administrativos e entre eles auxiliares de serviços permanentes a 

Instituição e terceirizados e assessores temporários. Hoje a Instituição vem trabalhando 

de forma integral com as policias: Militar, Rodoviária Federal, Federal, Corpo de 

Bombeiros, Ministério Público, com a finalidade de defender a sociedade e protegê-la 

dos desmandos de poucos. Com essa nova integração, se torna possível em tempo hábil 

a presença da polícia e agir com eficiência.  

De acordo com Paes, 2013, São os agentes dessas instituições que atestam se os 

nossos comportamentos não estão em estrita observância da lei e são eles que atribuem 

a um fato a qualidade criminal. Para tanto, fazem uma série de anotações, de 

investigações e transformam suas atividades em rotinas e procedimentos padronizados e 

escritos numa lógica administrativa e/ou legal. 

Os órgãos de Segurança Pública vêm nos últimos anos vêm investindo na nos 

setores de análises e estatísticas sobre a criminalidade, um dos problemas sociais de 

repercussão da atualidade. A implantação de novas tecnologias nos órgãos de segurança 

pública, em vários estados brasileiros já é realidade, no planejamento, execução e 

término das operações policiais tornando seus dados mais eficazes e confiáveis. 

Na Paraíba, a implantação não foi diferente dos outros Estados Brasileiros, lenta 

e gradual. No ano de 2011, a Secretária de Estado da Segurança e da Defesa Social 

(SEDS) criou o Núcleo de Análise Criminal e Estatística (NACE), com a atribuição 

contabilizar todos os crimes registrados contra a vida. Obtidos pelos diversos órgãos: 

Polícia Militar e Civil, Instituto de Polícia Científica e Corpo de Bombeiro Militar. 

Ressaltando a falta de pessoal qualificado na captação e análises dos dados nos quadros 

destes órgãos. 

  Além disso, a violência é um comportamento que causa danos à outra pessoa. É 

o uso exagerado da força, seja física, psicológica ou moralmente. Portanto, como o uso 

excessivo de poder sobre outrem, a violência pode gerar consequências que podem: 

magoar, ferir, torturar e até matar. No próximo capítulo será abordada a forma de 

violência mais grave, ou seja, o homicídio. 
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CAPITULO II - OS HOMICÍDIOS NO BRASIL, PARAÍBA, REGIÃO 

METROPLITANA ENFATIZANDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. 

 

 Este fenômeno cada vez mais preocupante para a sociedade brasileira: o 

homicídio. “Trata-se de uma época de ruptura do contrato social e laços sociais, 

provocando fenômenos de “desfiliação” e dilacerando ao vínculo entre o eu e o outro”. 

(CRUZ, CERQUEIRA, 2007, p.11). 

 Homicídios, indicador por excelência, de formas conflitivas de 

relacionamento interpessoal, que acaba com a morte de algum dos antagonistas. 

Corresponde ao somatório das categorias X85 a Y09, recebendo o título genérico de 

agressões. Corresponde a uma agressão intencional de terceiros, que utiliza qualquer 

meio para provocar danos e lesões que levam à morte da vítima. (MAPA DA 

VIOLÊNCIA, 2014). 

 Os homicídios respondem a etiologias diferentes, que vão desde as brigas e 

crimes passionais até eventos relacionados à disputa de terras, passado por latrocínios 

ou conflitos entre membros do crime organizado. Podem ainda ser fruto da ação de 

pistoleiros, traficantes ou grupos de extermínio. Por sua vez os diferentes tipos de 

homicídios condicionam, entre outras coisas a probabilidade de esclarecimento da 

investigação e as políticas preventivas a serem implementadas. Um dado que confirma a 

complexidade do cenário é a inexistência de uma classificação consensual sobre tipos de 

homicídios existentes. Cada corporação policial ou cada grupo de pesquisa usa a sua 

própria classificação em função de seus objetivos. 

Para a grande maioria dos crimes, os registros ou boletins de ocorrência 

processados pela Polícia Civil e agregados nas secretarias de Segurança são a única 

fonte existente. Em relação aos homicídios, “os registros ou boletins contêm informação 

sobre a vítima, sobre a dinâmica do fato e sobre o autor, caso ele seja conhecido”. 

(CANO, RIBEIRO, 2004, apud, LIMA, 2007, p. 53).   

Os registros policiais são classificados geralmente segundo os critérios jurídicos 

ou operacionais das próprias polícias. Assim nem toda morte é classificada pela polícia. 

Assim, nem toda morte intencional é classificada pela polícia como homicídio. Por 

exemplo: os infanticídios, os latrocínios (roubo seguidos de morte) e mortes de civis em 

confronto com a polícia não costumam ser incluídas nos totais de homicídios elaborados 
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pela polícia. Vale ressaltar os casos em que o cadáver é encontrado (“mortes suspeitas” 

ou “encontros de cadáver”) sem que se saiba exatamente como o aconteceu o óbito.  

Por outro lado, as informações policiais registram o fato inicial, não o óbito em 

si. Por exemplo: de uma agressão física que provoca ferimentos que pode ser 

classificada lesão dolosa ou a tentativa de homicídio. Mas após dias a vítima vier a 

falecer pela gravidade dos ferimentos, as polícias de modo geral têm problemas para 

atualizar o registro como crime de homicídio.  

Como nos lembra Zaverucha (2004) no Brasil, a criminalidade urbana evoluiu 

ao sabor das intensas transformações demográficas e sociais ocorridas nos últimos 30 

anos, que funcionaram como vetor de alimentação desse processo. Por outro lado a 

falência do sistema de justiça criminal fez ruir um dos principais pilares do estado de 

direito, aquele relacionado capacidade de responsabilização horizontal (accountability) 

ou de fazer cumprir as relações contratuais entre indivíduos e entre as instituições, 

premiando a impunidade e, no limite, levando o estado de anarquia. 

Para Lima (2007) esses condicionamentos estruturais permitiram que se 

estabelecessem as condições ambientais ideais para o crescimento do crime 

desorganizado e organizado espaços urbanos altamente complexos; grande contingente 

de jovens sem supervisão e orientação incluídos (pela mídia de massas) na cultura do 

consumo, mas excluídos dos meios econômicos para a sua realização; grande difuso e 

descontrole de elementos altamente crimino gênicos, como armas, drogas, bebidas 

alcoólicas, e a perspectiva de impunidade, ditada pela falência do sistema de justiça 

criminal. 

Segundo Waiselfisz (2011), as políticas desenvolvidas pelo governo brasileiro a 

partir de 2003 conseguiram estancar o número de homicídios que vinham crescendo 

desde 1980. Entretanto, os índices ainda continuam muito altos se comparados com 

outros países do mundo a exemplo da Inglaterra e Gales com taxas 274 vezes menor que 

a do Brasil, etc. Além disso, se percebe que o decréscimo ou, pelo menos o 

estancamento da quantidade de homicídios na última década deve-se em grande parte, 

ao fato de o estado de São Paulo ter tido uma queda substancial em seus números de 

violência homicida. A taxa de homicídios no Brasil é observada através da média de 

todos os estados. Sendo assim se São Paulo teve uma queda a taxa de homicídios muito 

superior aos demais, os dados, em nível nacional, também vão diminuir. Mas isso não 

significa que houve um decréscimo real do nível de homicídios no Brasil inteiro. 

 No Mapa da Violência 2012, Waiselfisz afirma que o Brasil apresenta taxas 

bastante elevadas de violência. Nas últimas três décadas foram registradas 1.091,125 
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mortes, decorrentes de ação violenta. Em 1980, quando se iniciou o levantamento e a 

contagem dos dados foram registradas 13.910 mortes violentas, comparando com os 

números contabilizados até 2010 que foram 49.932 casos de homicídios registrados, 

tendo um crescimento de 259% de crimes letais intencionais, confirmando a aceleração 

do crescimento nesse período. As taxas por 100 mil habitantes em 1980 foram de 11,7, 

enquanto que em 2010 elevou-se para 26,2 caracterizando um crescimento de 124% nos 

últimos 30 anos. 

A violência no país tem se potencializado por inúmeros fatores um dos mais 

preocupantes é o fator urbano que cresce desordenadamente causando, sem dúvida, a 

exclusão social, tornando-se um dos principais motivos da crescente violência e 

criminalidade do País.   

O aumento da violência no Brasil atinge praticamente todas as regiões, gerando 

a necessidade de se buscar ferramentas novas, para que se possa melhor administrar os 

recursos na busca de soluções para diminuir o grande e grave problema que vem 

desencadeando os homicídios. 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010), fazendo um comparativo dos 

números de homicídios acontecidos no Brasil entre 1980 e 2010 com número de 

habitantes da Paraíba, 28,96% dos habitantes teriam sido vitimados de mortes por 

causas violentas.   
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Tabela 02 – Números e taxas de homicídios no Brasil 1980 A 2010.  

 

Fontes: SIM/SVS/MS – Mapa do crime 2012 
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A Tabela 1 mostra os números de homicídios registrados no Brasil de 1980 a 

2010. Revelando que os crimes de homicídios permanecem com os índices em alta e 

nos anos 1991, 1992, 2004, 2005, 2007 e 2010 apresentaram taxas negativas de 

crescimento, na comparação com os anos anteriores. Nos anos de 2004 a 2010 houve 

certa instabilidade, com períodos de alta e baixa, ficando a média anual de crescimento 

de 4,4%. Entre 2003 e 2010 o crescimento foi negativo: 1,4% ao ano. Segundo o Mapa 

da Violência 2012. Ressaltando que ações implantadas pelo Governo Federal tenham 

contribuído para essa estabilidade: Estatuto do Desarmamento, (2003), Ministério da 

Justiça (SENASP), programas públicos assistenciais de distribuição de renda e 

investimentos maiores na educação.  

2. 1 – Dinâmica dos homicídios no Brasil  

 

  A dinâmica da criminalidade no Brasil nas últimas décadas tem um componente 

fortemente estrutural. De um lado, está associada às enormes vulnerabilidades e 

desigualdades; de outro, é condicionado pela falência do sistema de justiça criminal, 

fonte primária da impunidade. 

 No Brasil, a única base de dados minimamente confiável e consistente que serve 

para avaliar a dinâmica criminal nas várias unidades federativas, cobrindo um período 

de tempo relativamente longo, é o Sistema de Informação de Mortalidade - SIM, do 

Ministério da Saúde, que incorpora informações sobre homicídios. 

 Normalmente, as informações utilizadas para aferir a incidência e a dinâmica dos 

crimes nos vários países e regiões são provenientes de três fontes: registros policiais dos 

crimes reportados; pesquisas domiciliares de vitimização e registros dos sistemas de 

saúde, que seguem padrões de classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Com base nas informações do SIM, a dinâmica dos homicídios no Brasil, de 

1980 a 2002, mostra o crescimento do número e da taxa de homicídios por 100 mil 

habitantes no país desde 1980, ano em que ocorreram 13.877 homicídios, ou 11,7 por 

100 mil habitantes. Em 2002, quando 49.587 pessoas foram assassinadas, a taxa era de 

28,5 por 100 mil habitantes, a criminalidade no Brasil, particularmente "a violência letal 

contra a pessoa, cresceu vertiginosamente e com regularidade estatística espantosa, 

configurando claramente uma tragédia anunciada". (CERQUEIRA, LOBÃO E 

CARVALHO 2007, p.145). 
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Também impulsionaram à dinâmica dos homicídios no Brasil a proliferação do 

uso indiscriminado das armas de fogo pela população, fatores que aumentam a taxa de 

letalidade e potencializam o medo da população. 

Essa dinâmica permanece nos dias atuais. Os números surpreendem e é um 

reflexo de uma "cultura de violência marcada pelo desejo de vingar a sociedade", conta 

Atila Roque, diretor-executivo da base brasileira da Anistia Internacional. De acordo 

com os últimos levantamentos feitos pelo grupo, 56 mil pessoas foram assassinadas em 

solo brasileiro em 2012, sendo 30 mil jovens e, entre eles, 77% negros. 

Esses índices, segundo ele, são resultado de uma política de criminalização da 

pobreza e de uma indiferença da sociedade em torno de um “genocídio silenciado” que 

muitas vezes fica impune. “Entre cinco e 8% dos homicídios no Brasil chegam a virar 

processo criminal”. 

2.2 – A dinâmica espacial dos homicídios  

 

A análise rigorosa da dinâmica espacial dos homicídios é de suma importância e 

não pode deixar de levar em conta as reações sociais, culturais e políticas a esse 

fenômeno. Com base nas premissas analíticas, com uma visão epistemológica menos 

preconcebida e voluntarista. Assim seria possível conhecer as verdadeiras dimensões 

desse fenômeno, especialmente do ponto de vista sociopolítico. As formas de 

enfrentamento do problema, tanto no plano individual e coletivo quanto no plano 

político e institucional, as ações do crime organizado, a impunidade, tudo isso indica 

que seu impacto vai além das estatísticas dos casos registrados, daí a sua singularidade 

em relação aos outros tipos de violência. 

Portanto, estudos da dinâmica dos homicídios são essenciais tanto para o 

diagnóstico de tendências da criminalidade quanto para a formulação (e subsequente 

monitoramento) de estratégias de controle e prevenção adequadas às particularidades 

locais e regionais, bem como às características socioeconômicas e culturais dos 

diferentes segmentos populacionais habitualmente relegados a um plano secundário. 

 A distribuição espacial da violência homicida, principalmente quando 

desagregada em nível de município, tem se revelado uma fonte profícua de descobertas 

para a análise dos fatores que incidem em sua produção e, a partir desse diagnóstico, 

diagramar e implantar políticas específicas de enfrentamento da violência.   
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 O processo de disseminação e interiorização originou o deslocamento dos polos 

dinâmicos da violência: de municípios de grande porte – acima de 100 mil habitantes – 

para municípios de pequeno e médio porte. 

Os notórios avanços na contenção da violência homicida em algumas regiões 

estão sendo contrabalançados por fortes avanços em direção a outras áreas, num 

movimento rumo às cidades do interior, que o estudo identifica como interiorização. Ou 

também rumo a outros estados que, até poucos anos atrás, eram considerados de baixo 

ou médio potencial de violência, num processo que denominamos espalhamento. Em 

ambos os casos, a resultante foi um deslocamento dos polos dinâmicos da violência 

rumo a locais com menor presença do Estado na área de segurança pública. 

 Cabe destacar o crescimento da população brasileira que aumentou em 65 

milhões (passando de 138 milhões para 203 milhões) de 2000 a 2014. Esse fenômeno, 

que se deu como maior intensidade nos grandes centros urbanos gerou uma enorme 

demanda por políticas nas áreas de habitação educação, emprego, saúde e segurança 

pública, demandam que não pôde ser adequadamente atendida pelo Estado, seja 

escassez de recursos seja pela rigidez do modelo da burocracia governamental vigente, 

que privilegiava a prestação do serviço da prevenção e solução do problema. 

 Outro fator que tem funcionado como o grande combustível da criminalidade no 

Brasil é a exclusão conjugada a desigualdade socioeconômica. Na literatura 

internacional, inúmeros autores têm apontado a relação entre a desigualdade 

socioeconômica e criminalidade. Estudo de Cerqueira e Lobão (2004) fornecem 

evidências dessa relação para os estados do Rio de janeiro e São Paulo, ao analisar 

quantitativamente a dinâmica dos homicídios nas últimas duas décadas nessas unidades 

federativas. 

 A dinâmica dos homicídios nos dá importantes diagnósticos para aplicação de 

políticas públicas específicas, tanto na área da segurança pública como nas de educação, 

saúde e de prevenção à violência. 

2.3 – As vítimas 

   

Segundo Viano (2007, apud, Cruz 2007) “a maioria das teorias sobre o crime 

busca compreender os motivos que levam algumas pessoas ao comportamento 

criminoso”. A vitimologia adota uma abordagem diferente ao se concentrar ao lado 

mais fraco da chamada díade criminosa/vítima. 
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 Para Waiselfisz, coordenador do Mapa da Violência 2012, A distribuição dos 

homicídios quando levamos em conta o gênero das vítimas, não é nem equitativa, nem 

igualitária, acompanha bem de perto nossas mazelas sociais. Por esse motivo são 

indicadores privilegiados dos conflitos e mecanismos de segregação social que os 

discursos (público e privado) tendem a ocultar. Os estudos existentes coincidem na 

afirmação de que a vitimização homicida no país é notada e fundamentalmente 

masculina. A feminina só representa aproximadamente 8% do total de homicídios, mas 

com características bem diferenciadas da mortalidade masculina. Ainda assim, apesar 

desse baixo índice, no último ano acima de 4,5 mil mulheres foram vítimas de 

homicídio. Nos 32 anos considerados – de 1980 a 2011, morreram assassinadas 96.612 

mulheres. Só no presente século, morreram praticamente a metade desse total. 

 As vítimas de homicídios no Brasil, bem como no resto do mundo, tem sido uma 

constante em seu perfil, preferencialmente do sexo masculino. Há uma diferenciação em 

relação aos números muito expressiva entre homens e mulheres são muito fortes no que 

concerne tanto às vítimas quantos aos autores. Outro fator na determinação das taxas de 

homicídios mais importante é a idade da vítima, que são entre os 14 e 30 anos. Seguidos 

da cor que é outra categoria relevante das vítimas que é predominante à cor negra.   

A Paraíba, com um índice de vitimização negra total de 1.209 e de jovem de 

2.072. Isto é, na Paraíba, para cada branco que morre vítima de homicídio, morrem 13 

negros na população total. Muito mais ainda na população jovem. Para cada jovem 

branco assassinado, morrem 22 jovens negros, praticamente o dobro que na população 

total, evidenciando os sérios problemas enfrentados pela juventude negra do estado. 

(MAPA DA VIOLÊNCIA, 2014). 

Por essa razão, os homicídios de jovens representam uma questão nacional de 

saúde pública, além de grave violação aos direitos humanos, refletindo se no sofrimento 

silencioso e insuperável de milhares de mães, pais, irmãos e comunidades. A violência 

impede que parte significativa dos jovens brasileiros usufrua dos avanços sociais e 

econômicos alcançados na última década, e revela num inesgotável potencial de talentos 

perdidos para o desenvolvimento do país. O problema também revela uma experiência 

negativa que já marca toda uma geração de jovens brasileiros: pesquisa recente da 

Secretaria Nacional de Juventude aponta que 51% dos jovens ouvidos, em todos os 

estados, em cidades de pequeno, médio e grande porte, e em todos os estratos sociais, já 

perderam uma pessoa próxima de forma violenta. 

Para Zaluar (2005) contam-se, sobretudo, os mortos e os danos para avaliar o 

crescimento da violência. A mídia e muitos pesquisadores debruçam-se sobre as últimas 
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estatísticas oficiais como se fossem assim compreender tudo e resolver o problema. 

Contudo, além dos mortos e feridos que podem ser contabilizados em delegacias e 

hospitais, há também que se levarem em conta os sofrimentos psíquicos e morais. Os 

primeiros são visíveis e publicizáveis. Os segundos são invisíveis e deles pouco se fala. 

As vítimas da violência que sobrevive não têm apenas deficiências físicas que decorrem 

das agressões sofridas. As marcas traumáticas no seu psiquismo são tão ou mais graves 

e muitas jamais cicatrizam. Parentes amigos das vítimas que sobrevivem têm também a 

seu ordálio de sofrimentos. A própria humilhação cotidianamente, sofrida por jovens, 

(homens e mulheres), que não podem dizer não, aos chefes muito bem armados das 

quadrilhas, nem aos policiais, que se comportam também como déspotas, nos locais 

onde suas ações não podem ser denunciadas por causa do terror, já implantado entre 

seus moradores. Denunciar a polícia como instituição, numa tentativa infantil de afirmar 

que não precisa dela, é negar sua importância crucial na garantia dos direito a civis ou 

humanos – o direito a vida e à propriedade – e abdicar de torná-la mais capaz de um 

controle democrático da criminalidade que vitimiza principalmente os pobres. É preciso, 

portanto, modificar a polícia e seus métodos de enfrentamento dessa situação terminal 

com máxima urgência. Acabar com as guerras entre comandos, policiais e moradores 

nas novas relações de cooperação que se fazem necessárias. 

As afirmações acima mencionadas são de relevante importância, as quais são 

presenciadas todos os dias, às vezes presenciais para alguns, principalmente os 

familiares parentes e amigos, bem como para grande parte da sociedade pala mídia com 

suas reportagens espetaculosas. 

 Tradicionalmente "as vítimas de homicídios no Brasil são homens com baixa 

escolaridade e jovens, paulatinamente mais jovens". A proporção de homens tem-se 

mantido estável desde 1980, girando em torno de 90% a 92% do total das vítimas. A 

taxa de homicídios por 100 mil habitantes quase triplicou, passando de 19,6 em 1980 

para 56,1 em 2002. Com isso a participação dos jovens no total das vítimas aumentou 

de 48% em 1980 para 56% em 2002. (CERQUEIRA, LOBÃO E CARVALHO, 2007, 

p. 149). 

Vale ressaltar que, a vitimização de jovens por homicídios, tem elevado os 

expoentes desse fenômeno, tanto pela gravidade de suas consequências individuais e 

sociais quanto pelo crescimento das taxas. 

Como apontava recentemente em uma entrevista, o diretor executivo da Anistia 

Internacional no Brasil, Atila Roque, referindo-se aos homicídios de jovens e 

adolescentes afirmou:  
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O Brasil convive, tragicamente, com uma espécie de “epidemia de 

indiferença”, quase cumplicidade de grande parcela da sociedade, com uma 

situação que deveria estar sendo tratada como uma verdadeira calamidade 

social (...). Isso ocorre devido a certa naturalização da violência e a um grau 

assustador de complacência do estado em relação a essa tragédia. É como se 

estivéssemos dizendo: como sociedade e governo, que o destino desses 

jovens já estava traçado. 

  

 Como opera esse esquema de “naturalização” e aceitação da violência? Por 

diversos mecanismos, mas fundamentalmente, pela culpabilização da vítima, 

justificando a violência dirigida, principalmente, a setores vulneráveis que demandam 

proteção específica, como mulheres, crianças e adolescentes, idosos, negros. Por essa 

via, por exemplo, a estuprada foi quem provocou o estupro, porque ela se vestia como 

uma “vadia”; e o adolescente torna-se marginal, delinquente, drogado ou traficante. A 

própria necessidade de leis ou mecanismos específicos de proteção: Estatutos da 

Criança, do Adolescente, do Idoso, Lei Maria da Penha, ações afirmativas, indicam 

claramente as desigualdades e vulnerabilidades existentes. Dessa forma, uma 

determinada dose de violência, que varia de acordo com a época, o grupo social e o 

local, torna-se aceita e até necessária, inclusive por aquelas pessoas e instituições que 

teriam a obrigação e responsabilidade de protegê-los. Nesse sentido, nos aproximamos 

do conceito de violência estrutural, formulada por diversos autores, retomada e 

aprofundada no Brasil especialmente por Cecília Minayo e Edenilsa de Souza. Parece 

mais adequado denominá-la de violência estruturante, por estabelecer os limites 

culturalmente permitidos e tolerados de violência por parte de indivíduos e instituições: 

da sociedade civil ou do estado; tolerância que naturaliza e até justifica a necessidade de 

uma determinada dose de violência silenciosa e difusa com os setores vulneráveis da 

sociedade. 

2.4 – Causas da criminalidade no Brasil 

 

Cerqueira, Lobão e Carvalho (2007) afirmam que a dinâmica da criminalidade 

no Brasil nas últimas décadas tem um componente fortemente estrutural. De um lado, 

está associado às enormes vulnerabilidades e desigualdades socioeconômicas, de outro, 

condicionado pela falência do sistema de justiça criminal, fonte primária da 

impunidade.  

Mais especificamente, identificamos cinco elementos chave que explicam o 

processo de hiper criminalidade brasileira nesse período. 
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Para Cerqueira, Lobão e Carvalho (2007) primeiramente cabe destacar o 

crescimento da população urbana, que aumentou em 86 milhes (passando de 52 milhes 

para 138 milhes) de 1970 a 2000. Esse fenômeno, que se deu com maior intensidade nos 

grandes centros urbanos, gerou uma enorme demanda por políticas nas áreas de 

habitação, educação, emprego, saúde e segurança pública, demandam que não pode ser 

adequadamente atendida pelo Estado, seja pela escassez de recursos, seja pela rigidez do 

modelo da burocracia governamental vigente, que privilegia a prestação do serviço em 

detrimento da prevenção e solução de problema. Outro fator que tem funcionado como 

grande combustível da criminalidade no Brasil a excluso conjugada a desigualdade 

socioeconômica, Na literatura internacional, inúmeros autores têm apontado a relação 

entre desigualdade socioeconômica e criminalidade. Estudo de Cerqueira e Lobo (2004) 

fornecem evidências dessa relação para os estudos do Rio de Janeiro e de São Paulo, ao 

analisar quantitativamente a dinâmica dos homicídios nas duas últimas décadas nessas 

duas unidades federativas.  

 Em Carvalho, Cerqueira e Lobão (2005), calculamos a probabilidade por 

homicídios em cada um dos 5.507 municípios brasileiros existentes entre 1990 e 2001. 

A hipótese teórica que procuramos evidenciar empiricamente era que a maior 

prevalência de homicídios num determinado município poderia ser explicada pela maior 

desigualdade de renda (índice de Gini); pela maior proporção de jovens na população 

(15 a 25 anos); pela maior taxa de urbanização; e pelo maior grau de vulnerabilidade 

socioeconômico, principalmente para as populações mais jovens (maior proporção de 

domicílios sem banheiros; menor taxa de ocupação no mercado de trabalho maior 

proporção de crianças pobres; maior intensidade de pobreza; maior proporção de 

crianças fora da escola; maior proporção de crianças analfabetas; e maior proporção de 

adolescentes do sexo feminino entre 15 e 17 anos com filhos). Por outro lado, espera-se 

que, quanto maior fosse o salário médio nas unidades empresariais (o qual foi utilizado 

como variável que captaria a oportunidade de ganhos criminosos), maior deveria ser a 

probabilidade de homicídios.  

Também impulsionaram a dinâmica dos homicídios no Brasil "a proliferação e o 

uso indiscriminado das armas de fogo pela população". Fatores que aumentam a taxa de 

letalidade e potencializam o medo da população. Sem querer aprofundar esse debate, eis 

um dado estarrecedor enquanto nos EUA cerca de 43% dos homicídios são perpetrados 

por armas de fogo, no Brasil esse índice de 74%. (CERQUEIRA, LOBÃO E 

CARVALHO 2007, p. 158). 
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Afirmam Cerqueira, Lobão e Carvalho (2007) que impunidade resultante da 

virtual falência do sistema de justiça criminal, cujos problemas serão oportunamente 

discutidos na próxima seção a vigência de um modelo de polícia obsoleto e viciado; a 

inexistência de polícia técnica e de investigação criminalística a existência da peça do 

inquérito policial constitui um entrave para a agilidade do processo judicial eficaz por 

fim um sistema penitenciário caótico, onde a Lei de Execuções Penais flagrantemente 

descumpridas, podendo detentos com diferentes graus de periculosidade circular nos 

ambientes, reciclando e aprimorando suas tecnologias criminosas. 

Por fim, Cerqueira, Lobão e Carvalho (2007) afirma que cabe assinalar a 

ausência histórica de uma política de segurança pública consistente e proativa, baseada 

nas comunidades, tendo a polícia apenas como um pilar, e cujo planejamento leve em 

conta informações estatística minimamente confiável.  

2.5 – Crimes dolosos contra a vida no código penal (homicídio) 

 

Em nosso Código Penal, o crime de homicídio é tratado em sua Parte Especial, 

encontram-se elencados os crimes contra a pessoa, destacando-se aqueles que eliminam 

a vida humana, considerada o bem jurídico mais importante do homem, por isso a 

importância deste capítulo do nosso Código Penal Brasileiro. Nesta ocasião a vida será 

tutelada tanto na forma intra, quanto extrauterina, resguardando-se, então, o produto da 

concepção e pessoa humana vivente. Os homicídios podem ser simples (sem 

agravantes) ou qualificados. 

As modalidades delituosas do crime de homicídio estão expressas no nosso 

Código Penal Brasileiro, no artigo 121: 

 

Homicídio simples 
Art. 121. Matar alguém: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Caso de diminuição de pena 
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 

social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 

injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 

terço. 

Homicídio qualificado 
§ 2° Se o homicídio é cometido: 

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 

II - por motivo fútil; 

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia tortura ou outro meio 

insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que 

dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido; 
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V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de 

outro crime: 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
 

De acordo com alguns doutrinadores do Direito penal Brasileiro vejamos 

algumas considerações gerais sobre os Crimes Contra a Vida com especificidade o 

Crime de Homicídio. 

No entendimento de Luis Regis Prado, sobre o Crime: 

 

O homicídio consiste na destruição da vida alheia por outrem. O bem jurídico 

tutelado é a vida humana. A proteção de tão relevante bem jurídico é 

imperativo de ordem constitucional. Com efeito, o bem jurídico vida humana 

é assegurada pela Constituição Federal, que expressamente estabelece. 

‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, á liberdade, á igualdade, a segurança e à 

propriedade’ (art.º, caput, CRBF/88). O reconhecimento constitucional de 

que todos têm um direito subjetivo fundamental à vida não implica, porém, a 

fixação de um conteúdo determinado ao bem jurídico ‘vida humana’ (2011, 

p. 81). 

 

Para Damásio de Jesus o homicídio apresenta sua posição sob o enfoque do ato 

injusto e violento praticado: 

 

Homicídio é a destruição da vida de um homem praticado por outro. Alguns 

conceitos antigos incluem na definição a injustiça e a violência. Entretanto a 

injustiçado comportamento do sujeito não integra o tipo penal, pertencendo 

ao segundo requisito do crime, à antijuricidade. Não possuindo o tipo de 

homicídio qualquer elemento de natureza normativa, referente á ilicitude do 

comportamento, não devemos incluir no conceito a antijuricidade. Esta é o 

requisito do crime de homicídio. A violência também não faz parte do 

conceito, uma vez que é perfeitamente possível ao sujeito causar a morte da 

vítima sem emprego de força bruta, como é o caso do veneficio. (2005, p. 

17). 

 

Da conduta do Homicídio extrai-se naturalmente a ideia de “matar alguém”, 

onde um agente, por uso de qualquer meio, tira a vida de outrem, seja através de uma 

ação ou ao ainda a possibilidade de matar por omissão. 

 Na obra de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira também se encontra explicito o 

conceito de homicídio: 

 

Matar significa eliminar a vida. É crime de ação livre, ou seja, não tem forma 

necessária para que se alcance o resultado. Pode ser comissivo ou omissivo, 

ou seja, e possível atingir o resultado mediante comissão ou omissão, (2008, 

p. 208). 
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No artigo 121 do CP, temos etiquetado o homicídio, crime que consiste na ação 

de matar uma pessoa, voluntária ou involuntariamente, seguida do delito de 

induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, por onde se acaba com a própria 

existência.  

Já no artigo 123, do mesmo Código, expressa que matar, sob a influência do 

estado puerperal, sendo o próprio filho, durante o parto ou logo após, pune-se segundo 

este dispositivo por infanticídio a assassina. Todos os tipos, até o momento, preocupam-

se apenas com a vida existente, palpável, visível, extrauterina, mas nos artigos 

subsequentes, 124 a 127, foram tipificados como crime a interrupção criminosa de uma 

gravidez, destruindo assim o produto da concepção. 

Como podemos ver no Título I, da Parte Especial, são definidos os crimes que 

atingem a pessoa humana em seus aspectos físicos ou morais. Como ao Estado incumbe 

a proteção do indivíduo, sendo este o ponto crucial de toda a tutela penal. A pessoa 

humana, “como centro do universo jurídico, constitui objeto de preponderante relevo na 

tutela que o Estado exerce através do Direito Penal”. O homem é um ser social, sujeito 

de direitos e obrigações, estando dentre seus direitos, os direitos fundamentais, estando 

dentre eles, o direito a vida, os chamados direitos de personalidade, em seus diversos 

aspectos, físico e moral, individual e social. São direitos essenciais “porque se não 

existissem, a pessoa não poderia ser concebida como tal”. 

Entre os crimes contra a pessoa, enumerados na Parte Especial do Código Penal, 

estão os crimes contra a vida. Teve o legislador a preocupação da conservação da 

pessoa humana, sendo esta a condição primordial da personalidade, depende 

estritamente da vida, pois esta é mais do que um direito é a condição primeira de todo 

direito individual, porque, sem ela, não há personalidade e, sem esta não há o que 

cogitar em direito individual. Por isso mesmo, a Constituição atual, pôs a vida sob a sua 

imediata tutela, estatuindo, no artigo 5º caput, que fica assegurado aos brasileiros e 

estrangeiros, residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. A vida é um direito 

indisponível, porque constitui elemento necessário de todos os demais direitos, daí não 

se segue, porém, que o indivíduo, por ter direito à vida e sobre a vida, desta possa 

dispor. 

O homicídio é a eliminação da vida de uma pessoa praticada por outrem. Tal 

crime pode ser praticado por qualquer pessoa. É o sujeito ativo do crime o ser humano, 

só ou associado a outros. Figura como sujeito passivo do crime, qualquer ser humano, 

sem distinção de idade, sexo, raça, condição social, crença religiosa ou orientação 

sexual. A conduta típica é matar alguém, ou seja, cessar todos os fenômenos vitais da 
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pessoa. Evidentemente, é indispensável à existência do nexo causal entre a conduta e o 

resultado. O dolo do homicídio é a vontade assumida de acabar uma vida humana, ou 

melhor, de matar. A motivação do crime pode constituir uma qualificadora, como o 

motivo fútil. O homicídio é um crime material e se consuma com a morte da vitima, 

seja a morte clinica, morte cerebral ou morte biológica. 

O crime de Homicídio é evidenciado no Mapa da Violência 2014, Segundo 

Wonder apresentou um forte crescimento desde o início da série, no ano de 1980, 

quando a taxa foi de 11,7 homicídios por 100 mil habitantes, até o ano 2003, quando a 

taxa chega a 28,9 com uma gradiente de 4% de crescimento anual. A partir de 2003, 

resultante das campanhas de desarmamento e de políticas pontuais em algumas 

Unidades da Federação de grande peso demográfico, as taxas de homicídio tendem a 

cair até 2007, ponto de reinício da escalada de violência. Para analisar a estrutura e 

especificidades evolutivas da mortalidade na faixa jovem, utilizaremos o seguinte 

procedimento: dividiremos a população em dois grandes grupos: os jovens – 15 a 29 

anos de idade – e os não jovens: aqueles que ainda não chegaram a sua juventude – 

menos de 15 anos de idade.  

2.6 – Evoluções dos homicídios nas unidades federadas 

 

Apontam a existência de dois processos concomitantes de desconcentração dos 

homicídios. Por um lado, a interiorização: se até 1996 o crescimento dos homicídios 

acontecia fundamentalmente nas capitais e nos grandes conglomerados metropolitanos, 

esse crescimento praticamente estagna até 2003, e os polos dinâmicos da violência vão 

se deslocando, progressivamente, rumo aos municípios do interior. A partir de 2003, as 

taxas das capitais começam decididamente a encolher, enquanto as do interior 

continuam crescendo, em um processo de aproximação de níveis de violência. Também 

verificamos a existência de um segundo movimento, de disseminação, agora entre os 

estados. As Unidades relativamente tranquilas na virada do século experimentam 

pesados aumentos nos seus níveis de violência. Esses dois processos concomitantes 

originaram a migração dos polos dinâmicos da violência de um limitado número de 

capitais e/ou grandes regiões metropolitanas, que melhoram a eficiência de seus 

aparelhos de segurança, para regiões menos protegidas, seja no interior dos estados, seja 

para outras Unidades. 

As dezessete Unidades que em 2001 apresentavam os menores índices de 

homicídio, em todas, sem exceção, as taxas cresceram no período. Esse aumento foi 
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muito elevado e preocupante; em alguns casos, como Alagoas, de uma posição 

intermediária, em 2001, passa à liderança nacional com uma taxa de 72,2 homicídios 

por 100 mil habitantes. Não só Alagoas, mas também Goiás, Acre, Paraná, Ceará, 

Amazonas, Pará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte e Maranhão, dentre outros, 

observam suas taxas subirem de forma acentuada e descontrolada, afetando 

decididamente as condições da seguridade cidadã imperantes. Na totalidade das 

dezessete unidades com as menores taxas em 2001, os índices crescem. Também aqui 

temos casos extremos, como os da Bahia, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, onde as 

taxas de homicídio praticamente triplicam nesse período. (MAPA DA VIOLÊNCIA 

2014). 

Para Waiselfisz (2013), na década 2002/2012, o número total de homicídios 

registrados pelo SIM passou de 49.695 para 56.337 homicídios, o que representa um 

incremento de 13,4%, semelhante ao incremento populacional do período que, segundo 

estimativas oficiais, foram de 11,1%. 

Também o Nordeste quase duplicou os homicídios na década, com destaque 

negativo para Maranhão, Bahia e Rio Grande do Norte, onde as taxas mais que 

triplicam. Também outros Estados, como Alagoas, Ceará e Paraíba, sem chegar ao 

extremo dos anteriores, ostentam índices de crescimento bem elevados, mais que 

duplicando os números de 2002. A única Unidade a evidenciar quedas na região foi 

Pernambuco, com uma regressão de 25,2% na década. Mas o que realmente impressiona 

nesses números são suas magnitudes. No ano de 2012, com todas as quedas derivadas 

da Campanha do Desarmamento e de diversas iniciativas estaduais, aconteceram acima 

de 56 mil homicídios.  Isso representa 154 vítimas diárias, número que equivale 1,4 

massacres do Carandiru 14 a cada dia do ano de 2012.  Na década analisada, morreram, 

no Brasil, nem mais, nem menos: 556 mil cidadãos vítimas de homicídio, quantitativo 

que excede, largamente, o número de mortes da maioria dos conflitos armados 

registrados no mundo 15 Chamam a atenção, em primeiro lugar, as fortes oscilações do 

final do período e, em segundo lugar, a indagação se estaremos presenciando a 

retomada do crescimento da violência homicida. (MAPA DA VIOLÊNCIA 2013). 

 Waiselfisz, no Mapa da Violência 2014, apresenta a evolução histórica da 

mortalidade violenta no Brasil impressiona pelos quantitativos implicados. Segundo os 

registros do Sistema de Informações de Mortalidade, entre os anos 1980 e 2012, 

morreram no país 1.202.245 pessoas vítimas de homicídio. 
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Maceió e João Pessoa, que de posições intermediárias, em 1999, quando 

ocupavam o 10º e 14º posto, respectivamente, passam aos dois primeiros lugares no 

Mapa da Violência das Capitais.  

  

Tabela 03 – Classificação por ordem das 10 capitais com maiores taxa de 

homicídios (em 100 mil habitantes) em 2010.  

 

 

 

A Tabela 03 mostra João Pessoa entre as Capitais com maiores taxas de 

homicídios para o grupo de 100 mil habitantes. João Pessoa aparece na segunda posição 

com a taxa de 80,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. 

Os números revelam que João Pessoa, segundo o NACE, em 2011 foram 

contabilizados 1.680 casos de CVLI, mantendo um índice mais elevado em relação aos 

anos, 2012 e 2013 que apresentaram taxas negativas de crescimento moderadas, 

comparados aos anos anteriores. Possivelmente algumas ações instituídas pelo Governo 

Federal tenham ajudado na manutenção da estabilidade dos números, como foi o caso 

do desarmamento (sancionado em 2003); das políticas de redução da criminalidade do 

Ministério da Justiça, por intermédio da Secretária Nacional da Segurança Pública 

(SENASP); programas públicos assistenciais de distribuição de renda; e maiores 

investimentos na educação. No ano de 2012 foram vítimas de CVLI, 1.542 pessoas e no 

ano de 2013 foi um total de 1.537 casos. Na comparação 2011/2013 obtivemos uma 

diferença nos números mais elevados chegando a 148 homicídios. Já nos anos 

2012/2013, os dados do nosso estudo revelam que a diferença foi de cinco CVLI. 

Portanto uma taxa inferior a 0,3% dos crimes de homicídios. 
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De acordo com Paes, 2013, São os agentes dessas instituições que atestam se os 

nossos comportamentos não estão em estrita observância da lei e são eles que atribuem 

a um fato a qualidade criminal. Para tanto, fazem uma série de anotações, de 

investigações e transformam suas atividades em rotinas e procedimentos padronizados e 

escritos numa lógica administrativa e/ou legal. 

Os órgãos de Segurança Pública vêm nos últimos anos vêm investindo na nos 

setores de análises e estatísticas sobre a criminalidade, um dos problemas sociais de 

repercussão da atualidade. A implantação de novas tecnologias nos órgãos de segurança 

pública, em vários estados brasileiros já é realidade, no planejamento, execução e 

término das operações policiais tornando seus dados mais eficazes e confiáveis. 

Na Paraíba, a implantação não foi diferente dos outros Estados Brasileiros, lenta 

e gradual. No ano de 2011, a Secretária de Estado da Segurança e da Defesa Social 

(SEDS) criou o Núcleo de Análise Criminal e Estatística (NACE), com a atribuição 

contabilizar todos os crimes registrados contra a vida. Obtidos pelos diversos órgãos: 

Polícia Militar e Civil, Instituto de Polícia Científica e Corpo de Bombeiros Militar. 

Ressaltando a falta de pessoal qualificado na captação e análises dos dados nos quadros 

destes órgãos. 
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Figura 03 – Localização da Paraíba 

Fonte: NACE/2014 

 

A Figura 03 mostra a localização da Paraíba no território brasileiro, na Região 

Nordeste, onde está localizado um dos pontos extremo da América do Sul.    

3 – A violência na Paraíba, região metropolitana de João Pessoa. 

   

“A violência urbana e o medo social gerado de pela forma como ela cresce e se 

desenvolve na sociedade têm afetado profundamente o cotidiano das pessoas, alterando 

formas e ritmos de ser e viver”. Na cidade e, consequentemente modificando de modo 

profundo as relações de sociedade. Baierl, 2004 (p.13). 

A Paraíba, conforme o Mapa 2012, sempre apareceu entre os Estados com 

baixos índices no contexto nacional – entre 10 e 15 homicídios em 100 mil habitantes e 

no ano 2000 encontravam-se no 20º lugar – ingressou, nesta última década, numa forte 

escalada de violência que levou o estado, em 2010, a figurar entre os seis mais violentos 

do Brasil. A Violência no Estado da Paraíba cresce de forma assustadora, sabemos que 

alguns fatores são as causas principais do aumento da criminalidade: urbanização que 

cresce de forma desordenada, exclusão social. Segundo Censo Demográfico do IBGE 
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de 2010, comparando com os números dos homicídios acontecidos no Brasil com os 

números de habitantes da Paraíba, entre 1980 e 2010, 28,96% dos habitantes teriam sido 

mortos por causa violenta.  

A Paraíba registrou no período de 2000 a 2010 o número de 9.060 homicídios. 

Segundo os dados do (SIM). O Estado em 2010 obteve um taxa de 38,6% por 100 mil 

habitantes passou do 20º no ano de 2000 para o 6° lugar em 2010 para o grupo de 100 

mil habitantes, tornando-se um dos estados mais violento do País.  

Para Jacob, se anteriormente manifestávamos profunda inquietação devido aos 

elevados índices de vitimização negra na Paraíba e em Alagoas, os dados referentes à 

suas capitais são ainda mais graves. João Pessoa apresenta uma taxa de homicídios 

negros de 140,7 cada 100 mil negros e a de Maceió de 132,6. E os índices de 

vitimização negra dessas capitais impressionam: em João Pessoa por cada branco que é 

assassinado, proporcionalmente morrem 29 negros pela mesma causa. Em Maceió, a 

proporção é semelhante: para cada branco morrem 26 negros. A gravidade da situação 

nas capitais pode ser mais bem entendida se observarmos que a média nacional de 

vitimização negra foi de 132,3 em 2010. Mas nas capitais, nesse mesmo ano, a 

vitimização negra foi quase o duplo que a nacional: 250. Só em uma das capitais do 

país: Curitiba, a taxa de homicídios de negros foi menor que a dos homicídios brancos. 

No Censo Demográfico de 2010 a Paraíba registrava uma de 3.766.528 

habitantes, números que serviram de base para os cálculos das taxas de CVLI por 100 

mil habitantes. No ano de 2011 ocorreram 1.680 homicídios, com taxa de 44,60 em 100 

mil habitantes, uma média de 4,6 homicídios dia. O ano de 2012 houve uma moderada 

redução foram contabilizados 1.542 homicídios, taxa de 40,94 por 100 mil habitantes. 

Já os números de CVLI em 2013, totalizaram 1.537 homicídios, com uma diferença 

para 2012, muito próximo com uma taxa de 13,0 em 100 mil habitantes.  Dos 1.537 

homicídios do ano de 2013, que ocorreram na Paraíba, 837 homicídios foram 

registrados nas 12 cidades que compõem a Região Metropolitana de João Pessoa. Vale 

ressaltar que a maioria dos crimes, um total de 515 homicídios ocorreu na cidade de 

João Pessoa, capital do Estado da Paraíba. 



56 
 

Gráfico 01 – Números de homicídios na Paraíba entre 2000 e 2010. 

 

 

 

Os homicídios conforme a gráfico 01, no período 2000 a 2010 foram um total de 

519 casos, representando uma taxa de 15,1 pra um grupo de 100 mil habitantes como 

mostra a tabela 3, tendo praticamente triplicado. Na Paraíba no ano de 2014 foram 

registrados 1.554 homicídios, uma taxa 38,6 em 100 mil habitantes. A média Nacional 

registrada é de 10 assassinatos em 100 mil habitantes ficando assim, acima da taxa 

aceitável pela Organização Mundial de Saúde. 

3.1 – Homicídios com a contabilização do NACE 

A Paraíba uma população de 3.766.528 habitantes, número utilizado para os 

cálculos de taxas de CVLI, para o grupo de 100 mil habitantes. Em 2011, com a criação 

do (NACE), a análise dos dados, podem-se verificar as áreas de maiores números de 

ocorrências de crimes, sendo contabilizados 1.680 homicídios, com taxa de 44,60 em 

100 mil habitantes, com média de 4,6 assassinatos por dia. No ano de 2012 foram 

registrados 1.542 homicídios com taxa de 40,94 em 100 mil habitantes, confirmando 

uma redução.  Dos 1.537 homicídios registrados, no ano de 2013, na Paraíba, com uma 

taxa de 40,81 em 100 mil habitantes. . 
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Gráfico 02 – Números de homicídios na Paraíba entre 2011 a 2013. 

 

 

 

De acordo com os dados produzidos com fidelidade satisfatória, pelo (NACE), 

como mostra a tabela 03, que no período 2011 a 2013, totalizando 4.759 homicídios. 

Sendo contabilizados pelo número de vítimas e não pelo número de ocorrências, dos 

quais 1.680 casos de CVLI foram contabilizados no ano de 2011, índice mais elevado 

em relação aos demais anos, chamando a atenção dos órgãos de segurança pública em 

busca de políticas públicas, como melhoramento nos equipamentos, aumento do efetivo 

e viaturas nas ruas, capacitação dos profissionais de segurança, premiação para cada 

arma apreendida e redução no índice de CVLI/2013 semestralmente. Com as ações 

foram detectados redução nos crimes de CVLI que no ano de 2012 houve 1.542 vítimas, 

138 a menos do que no ano anterior, baixando 8.21% Na comparação 2011/2013 

obtivemos números mais elevados chegando a 148 homicídios. Já nos anos 2012/2013, 

dados do nosso estudo, mostra uma diminuição pouco significativa, tendo apenas 

redução de cinco mortes. Em 2012 houve 1.542 casos e em 2013 foi de 1.537 

homicídios, taxa menor que 0,3%.  

 

Tabela 04 – Número de homicídio por gênero e taxas entre 2011 a 2013 na Paraíba. 

 

PERÍODO HOMENS TAXAS MULHERES TAXAS TOTAL 

2011 1.534 91,3 146 8,7 1.680 

2012 1.403 90,8 139 9,2 1.542 
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2013 1.419 92,3 118 7,7 1.537 

TOTAL 4.356 274,4 403 25,6 4.759 

Fonte: NACE/SEDS 

 

No período entre 2011 a 2013, foram vítimas de CVLI 4.759 pessoas, a Tabela 

03 mostra que os homens seguem sendo as maiores vítimas de homicídios na Paraíba 

perfazendo um total nos três anos de 4.356 ficando acima a média percentual acima de 

90% por 100 mil habitantes. Já as mulheres no mesmo período totalizaram 403 

homicídios, com uma média percentual no triênio de 8,5%, sabendo-se que a população 

de mulheres no Estado da Paraíba ultrapassa os homens em 1,6%. Alguns pesquisadores 

citam algumas causas, mas nada de concreto, que contribuem para o aumento da 

criminalidade contra as mulheres, como o uso e o tráfico de drogas ilícitas, latrocínios, 

estupro seguidos de morte, principalmente a violência doméstica. 

3.2 – Os homicídios na região metropolitana de João Pessoa no biênio 2012/2013 

 

A Região Metropolitana de João Pessoa, criada em 2003, com 09 (nove) 

municípios João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, Conde, Cruz do Espírito Santo, 

Mamanguape, Lucena e Rio Tinto. Após as Leis complementares 90/2009 e 93/2009 

foram acrescidos na Região Metropolitana 04 (quatro) municípios Alhandra, Caaporã, 

Pedras de Fogo e Pitimbú totalizando 12 (doze) municípios, com uma população de 

1.223.284 habitantes e sua extensão territorial de 2.794.298 km² (IBGE 2013), onde 

foram registrados 837 homicídios, com uma taxa de 54,45 CVLI mostrando que a 

maioria dos homicídios ocorre nas cidades que formam a Região Metropolitana. 

Portanto podemos afirmar que a maioria dos homicídios acontece em 5,58% das 223 

que compõem o Estado da Paraíba. O crescimento da violência e dos crimes contra a 

pessoa na Região Metropolitana de João Pessoa contabiliza nesses últimos anos 

milhares de mortes, procurou-se realizar um levantamento estatístico da criminalidade, 

usando os dados do (SIM) Sistema de informação sobre Mortalidade e do (NACE) 

Núcleo de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Estado da segurança e da 

Defesa Social com o objetivo de obter um panorama dos CVLI nessas cidades.  
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Figura 04 – Mapa da região metropolitana de João Pessoa – números de 

homicídios 2012/2013  

 

Fonte: Produção da própria autora 2014 

 

O mapa nos mostra que os números de homicídios na Região Metropolitana no 

biênio 2012/2013, foram de maiores ocorrências na capital, a cidade de João Pessoa e as 

cidades mais próximas que possuem população, comércio e urbanização mais elevada 

fator determinante para o registro de CVLI. Na Região Metropolitana no ano de 2012 

aconteceram 851 assassinatos dos 1.542, em todo Estado, o que representa 55,18% do 

total. E 837 casos de CVLI no ano de 2013 dos 1.537 ocorridos. Tendo uma 

representação de 54,45% registrados no Estado. Ressaltando que houve em todo o 

Estado uma moderada redução de apenas 05 (cinco) homicídios e na Região 

Metropolitana mais significativa de 14 casos do ano 2013 comparados com 2012.  
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Gráfico 03 – Número de homicídios da região metropolitana de João Pessoa no 

biênio 2012 e 2013.  

 

 

No gráfico 03 apresenta os números dos Crimes Violentos Letais Intencionais, 

ocorridos no biênio 2012/2013 na Região Metropolitana de João Pessoa. Mostra que a 

cidade de João Pessoa destacou-se com o maior número de CVLI 1.033 casos de 

homicídios ressaltamos que a cidade de João Pessoa sua população é maior, seguida 

pelas cidades de Santa Rita com 292 crimes, Bayeux e Cabedelo 98 mortes violentas. Já 

a cidade de Cruz do Espírito Santo obteve o menor índice nos dois anos onde foram 

registrados 08 homicídios. 
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Figura 05 – Localização do município de João Pessoa no estado da Paraíba 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB 

 

A figura 03 mostra a cidade de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba esta 

localizada na Região Leste, de acordo com o último Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010 com uma área de 211.475 km² e uma 

estimativa de população para 2013 de 69.607 habitantes.  

Na capital está situada a sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 

Defesa Social que conta no rol das Delegacias com a Especializada em Crimes Contra a 

Pessoa, com um quadro de pessoal para atendimento a cidade de João Pessoa com 06 

(seis) Delgados, 05 (cinco) Escrivães e 17 (dezessete) agentes de Investigação, para uma 

demanda no ano de 2013 de 516 pessoas vítimas de homicídios e um número de 441 

inquéritos concluídos e remetidos à justiça, que diante dos interrogatórios de familiares 

e testemunha na conclusão dos inquéritos fica claro, que o uso e tráfico de drogas estão 

relacionados com as possíveis causas motivadoras que contribuem para a elevação do 

grande índice crime de homicídios e muitas vezes negados pelas famílias na justiça, 

podemos constar através dos levantamentos de dados da do NACE o “modus operandi”, 

faixa etária, sexo, instrumento utilizado, meio de transportes, utilizados pelos acusados 

para a consumação dos homicídios.  
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Gráfico 04 – Número de homicídios em João Pessoa 2000 a 2010 

  

 

Os dados apresentados no gráfico João Pessoa é a cidade que nos últimos anos 

os números de CVLI têm seus índices em constante elevação com a exceção do ano de 

2004, a capital da Paraíba demonstrada uma pequena diminuição referente ao número 

de CVLI em relação ao ano de 2003. Já os anos subsequentes os números se elevaram 

passando a capital João Pessoa a ser a segunda capital mais violenta do Brasil, ficando 

atrás apenas capital do Estado de Alagoas Maceió. Em 2010 sua a porcentagem nos 

crimes de homicídios foi de 39,95% dos casos registrados, ficando a média dos 10 anos 

anteriores em 43,8%.  
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Figura 06 – Mapa dos bairros de João Pessoa por zonas  

 

Fonte: Produção própria da autora/2014 

 

De acordo com a figura 04 João pessoa possui oficialmente 65 bairros, divididos 

em quatro zonas Territoriais: Zona Norte com 14 bairros e uma população de 107.849 

habitantes onde foram registrados 136 casos de CVLI, o Bairro Alto do Céu e 

Mandacaru são os que nessa zona tem os maiores índices de homicídios. A Zona Sul 

com 25 bairros é a mais populosa conta com uma população de 309.602 habitantes. 

Sendo o bairro de Mangabeira o mais populoso com 75.988 habitantes e um total de 44 

dos 197 homicídios ocorridos no ano de 2012. Zona Leste composta de 15 bairros e 

uma população de 126.730 habitantes apresentou um quadro de 43 homicídios, 

considerada entre as zonas uma de menor taxa de CVLI os bairros São José com 16 
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casos e o Castelo Branco com nove são os maiores responsáveis de CVLI nessa zona 

totalizando uma porcentagem de 58% desses registros. Com uma população 167.880 

habitante e segunda posição em CVLI, com 146 casos vítimas de homicídios a Zona 

Oeste com 10 bairros, tem o Cristo Redentor com um quadro de 30 CVLI em 2012 

obtendo o segundo lugar em registros de homicídios. 

Nessa análise podemos observar que alguns bairros apresentam maiores números 

em relação à população e consequentemente há proporcionalidade com os casos de 

CVLI, exemplificando temos os bairros de Mangabeira e Cristo Redentor primeiro e 

segundo lugar em número de habitantes também correspondendo à mesma posição em 

número de vítimas de homicídios.  Portanto, vale ressaltar que em alguns bairros com 

menor população podem não demonstrar a situação real e apresentar um índice mais 

elevado de homicídios principalmente os que são localizados na orla marítima, 

motivados pela quantidade de pessoas vindas de outros bairros, cidades e estados não 

tendo relação com os moradores que ali habitam a exemplo da Praia do Seixas, no ano 

de 2012, com uma população de 484 habitantes e dois homicídios elevando a taxa para 

50 em um grupo de 10.000 habitantes. Conforme dados do NACE/SEDS. 
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Tabela 05 – Números de vitimas de CVLI e taxas por bairros no ano 2012. 
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Tabela 06 – Números de vitimas de CVLI e taxas por bairros no ano 2013. 
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De acordo com os dados mostrados nas Tabelas 04 e 05 sobre os crimes de 

homicídios na cidade de João Pessoa nos anos 2012/2013, o que se pode verificar neste 

período é que em alguns bairros houve uma redução moderada como é caso de 

Mandacarú 23/18, Mangabeira 44/37, em outros a redução foi bastante significativa 

como é o caso dos bairros, Varadouro 16/10, São José 16/07, já em bairros como Ernani 

Sátiro 00/08, Portal do Sol 00/05, Alto do Mateus 08/16, Ilha do Bispo, 03/09, 

Trincheiras 08/13 houve uma elevação no índice de homicídios e na maioria dos bairros 

se mantém em uma constância levando-se em consideração a taxa por 10.000 

habitantes. (NACE/SEDS). 

 

Figura 07 – Mapa dos números de homicídios em João Pessoa no ano de 2013 

 

 

Fonte: Produção da própria autora -2014 

 

O Mapa da figura 05 mostra que os números de ocorrências de CVLI no 

município de João Pessoa estão com um maior índice de concentração de ocorrências 

nas Zonas Norte, Sul e Oeste Já a Zona Leste apresentou a menor taxa de registros de 
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homicídios, vale ressaltar que nessa área está concentrada a população de alto poder 

aquisitivo e existência mínimas de áreas intituladas/rotuladas de comunidades onde há 

um alto índice de outros tipos de crimes como é o caso dos crimes contra o patrimônio, 

roubos e furtos.    

4 – Relações dos crimes contra o patrimônio com os crimes de CVLI, nos anos 

2013 e 2014. 

 

Paes (2013, p.315) afirma que “o crescimento dos registros de crimes contra o 

patrimônio é mais expressivo com relação às outras modalidades criminais, como furto 

e estelionato. Os registros referentes à subtração de um bem sem o uso da violência 

ultrapassam pela primeira vez os roubos violentos”. Observo que os registros de furto 

tiveram um aumento significativo de 88,8% e que, entre 2003 e 2008, os registros de 

estelionato na cidade do Rio de Janeiro aumentaram 103,2%. 

Os números de registros de roubo aumentaram bastante; a evolução foi de mais 

62,7% registros pela polícia. Os detalhamentos que mais contribuíram para o aumento 

global do registro de roubos podem ser representados pelo roubo de carga, roubo a 

transeunte, e roubo a coletivo. O roubo a carga teve um aumento de 9% de 2000 a 2008. 

Paes obsevou que foram os roubos cometidos diretamente contra as pessoas os que mais 

aumentaram, mas o que chama a atenção na cidade do Rio de janeiro é a sua dimensão. 

“Os roubos a transeunte foram os que mais cresceram no período 2000 a 2008, com o 

aumento de 230,9%. De 2000 a 2008, também observamos aumento de 20%de registro 

relativo à modalidade de roubo em coletivo”. De 2000 a 2002, houve uma diminuição 

de 51,6%dos registros e, entre 2002 e 2008, houve um aumento significativo de mais de 

147, 8% de registros de roubos em coletivo. (PAES, 2013, p. 315 – 316). 

Para Paes (2013) com relação ao resultado das investigações policiais, 

verificamos que as taxas de procedimentos concluídos pela polícia referentes aos 

registros aos roubos são ínfimas. No período de 2005 a 2008, menos de 1% dos 

procedimentos foram concluídos. Outro dado interessante é que, embora obrigatória à 

abertura de inquéritos pela polícia a grande maioria dos procedimentos é suspensa na 

unidade policial, sem ser objeto de portaria (documento que formaliza a abertura de um 

inquérito). Paes pode verificar na análise dos microdados que, de 2005 a 2008, 74,3% 

dos procedimentos oriundos de registro de roubo foram suspensos em fase de registro 

ou verificação de procedência da informação (VPI) pela polícia carioca. 
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Assim como nos casos de roubo, os crimes de furto resultam em pouquíssimos 

procedimentos concluídos pela polícia (menos de 1%). Os procedimentos de furto 

também são sistematicamente suspensos na fase policial. Em 2008, 82,62% dos 

procedimentos foram suspensos em fase de registro e VPI nas Delegacias. 

A taxa referente ao número de procedimentos de estelionato também são 

baixíssima, menor igual a 0,5% entre 2005 e 2007, e de 1,8% em 2008. No que se refere 

à suspensão sistemática, foi observado para os procedimentos de estelionato (37,7) uma 

taxa menor do que as dos registros de roubo (74,3) e furto (82,6) no ano de 2008. Isso 

quer dizer que, diferentemente da suspensão sistemática dos registros de roubo e furto, a 

maior parte dos procedimentos de estelionato estavam na fase tramitação. 

Ao analisar a forma como os registros de roubo são encaminhados ao Judiciário, 

Misse (2010) chegou aos seguintes resultados: “apenas 1,8% dos roubos chegam ao 

conhecimento do Ministério Publico até quatro anos e meio após o ocorrido”. (p. 93). 

Os dados apresentados pelo autor relativos ás decisões dos promotores revelam que 

50,7% dos inquéritos foram devolvidos à delegacia para novas diligências, 29,4% foram 

denunciados, 10,6% foram arquivados e 9,3% tiveram outros tipos de encaminhamento.  

  Segundo dados disponibilizados pelo Cartório da Delegacia de Crimes Contra o 

Patrimônio da capital (2014), situada na Central de Policia da Capital em seu quadro de 

pessoal tem um efetivo composto por: Um Delegado, dois Escrivães, e oito Agentes de 

Investigação, onde trabalharam nos crimes Contra o Patrimônio, Roubo e Furtos. De 

acordo com as informações obtidas junto a essa especializada, para que seja realizado 

qualquer procedimento, desde as ocorrências até o inquérito policial há necessidade de 

que, o valor do bem em questão, seja no mínimo 20(vinte) salários mínimos. Portanto o 

número de procedimentos instaurados, concluídos e remetidos à justiça é muito restrito 

não tem diferença significativa dos dados nacionais. Na especializada de Crimes Contra 

o Patrimônio de João Pessoa foram Instaurados, concluídos e remetidos a Justiça 06 

(seis inquéritos), 07 (sete) documentos encaminhados à delegacia de Crimes Contra a 

Pessoa, porém sem Inquéritos Policial Instaurados, foram registradas 03(três) 

ocorrências policiais, procedimentos realizados no período de um ano, de julho de 2013 

a julho de 2014. Vale ressaltar que os crimes Contra o Patrimônio, Roubos e furtos de 

menor valor fica para serem investigados e solucionados pelas delegacias das áreas, ou 

seja, as Delegacias Distritais. 

  4.1 – Crimes contra o patrimônio, roubos e furtos na distrital de Mangabeira. 
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De acordo com os dados disponibilizados pelo Cartório da na 9ª Delegacia 

Distrital, pode-se se verificar que no de 2014 o número de ocorrências registradas sobre 

Roubos e Furtos são bastante elevados, totalizando um número de 4.835 ocorrências, os 

roubos ocorreram em quantidade muito expressivas foram contabilizados 3.468 casos, 

número muito superior ao somatório de um total de 1.367 de furtos. 

4.1.1 – Roubos  

 

As ocorrências foram dos seguintes roubos: veículo 1.353, transeunte 1.419, 

coletivo 173, estabelecimento comercial 272, residência 251. A primeira explicação 

para isso está no modo em como a ação se dá. Para que o roubo aconteça é necessário 

ocorrer à violência ou ameaça contra a vítima, portanto, o risco de alguma reação da 

vítima no intuito de acionar a polícia, agredir o delinquente ou reconhecê-lo num 

momento posterior é muito pequeno. Que de acordo com os relatos das vítimas os 

acusados estão geralmente de moto, de capacetes, diz para a vítima baixar a cabeça, na 

grande maioria com uma arma apontada para a cabeça da vítima ou com a mão embaixo 

da camisa gesticulando está com uma arma.    

A análise espacial das ocorrências permite inferir que os roubos ocorreram de 

modo mais expressivo nos bairros: Centro, Mangabeira, Bancários, e Jardim Cidade 

Universitária, Cristo Redentor aparecendo como concentrador de roubos outros bairros 

como Água Fria, Anatólia por serem considerado tranquilo, por se tratar de um bairro 

predominantemente residencial, mas que apresentou quantidade importante de registros 

de roubos. Além destes alguns outros locais se destacam por apresentar certa 

concentração de roubos. Pode ser citada área comercial próxima às comunidades como 

Feirinha, Girassol em Mangabeira e Timbó nos Bancários. 

Há uma íntima relação de acordo com os dados entre o uso da droga e o 

cometimento de crimes patrimoniais, pois os acusados alegam que precisa de dinheiro 

ou bens para com eles ser possível fazer a troca por drogas ou pagamento de dívidas 

oriundas do consumo. 

Nas regiões periféricas o número de eventos diminui bastante. Para isso três 

hipóteses foram destacadas: A primeira delas é que pelo fato das regiões periféricas 

serem ocupadas por famílias de baixa renda, não se constitui como atrativo para o crime 

contra o Patrimônio. A segunda é que nas regiões dominadas por traficantes os crimes 

dessa natureza são proibidos e punidos severamente por estes, o que faz com que as 

taxas fiquem baixas nesses locais. A última é que os habitantes não denunciam por 
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medo de represálias ou por desconhecimento da importância dos registros formais não 

busquem a polícia para fazê-los. Desse modo, mesmo que ocorram ali muitos crimes, os 

órgãos públicos não tomam conhecimentos e com isso não fazem parte da estatística. 

4.1.2 – Furtos 

 

Se comparados aos Roubos pode-se se verificar que a categoria furtos tem uma 

menor proporção, foram contabilizados de furtos os seguintes: 365 veículos, 585 

transeunte, 417 residência, mas também se faz presentes em toda a extensão urbana e 

alguns pontos isolados em áreas rurais, próximas das áreas urbanas. As análises dos 

dados nos mostra que houve algumas áreas de maior intensificação dos furtos têm como 

exemplo: Centro e Mangabeira em destaque por se tratarem como os mais dinâmicos 

devidos serem bairros de desenvolvimento comercial da cidade com muitas lojas, casa 

lotéricas, bancos e outros. Já no caso dos Bancários, Jardim Cidade Universitária, é 

possível perceber uma concentração de áreas residenciais de classe média, onde as ruas 

são mais desertas, casas fechadas, com saída de todos os ocupantes. 

O Furto é uma categoria de crime em que não existe a violência, uma vez que 

ocorre às escondidas, sem a presença da vítima.  Pode-se constatar através dos dados 

que os furtos as residências geralmente estão fechadas, por seus proprietários estarem 

fora de casa, já as lojas são comuns à noite quando está fechado, fato que também 

ocorre com maior intensidade nos feriados e finais de semana, quando os proprietários 

saem para as viagens, saídas para as praias, passeios etc..  O que causa certo 

esvaziamento na cidade, criando as condições favoráveis para a prática do furto. 

Nota-se que as áreas periféricas dominadas pelo tráfico de drogas a incidências 

de furtos são pequenas. As explicações para a ausência de registros de furtos passam 

pelos mesmos motivos da ausência de roubos nessas áreas. 

5 – Certidões de ocorrência policial de arrombamento às residências – 2014 

 

Há apenas 06 (seis) Certidões registradas, no ano de 2014, acerca de 

arrombamentos/furtos às residências. Há mais registros de arrombamentos/furtos a 

estabelecimentos comerciais. Acredito que, em razão da Portaria que delimita a 

competência da DCCPAT a crimes com prejuízo acima de 20 (vinte) salários mínimos, 

esse tipo de registro ocorre mais nas delegacias distritais, que são mais procuradas pelos 

proprietários das residências, inclusive, pela proximidade de onde ocorreu o fato. 
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No relato informal do escrivão chefe do Cartório da DCCPAT há uma relação 

dos arrombamentos a residências com os índices elevados com a criminalidade do uso 

de drogas e homicídios uma vez que os usuários de drogas para manter o seu vício 

passam a cometer furtos e roubos, inicialmente apropriando-se de objetos da casa de 

seus pais para ir trocar por drogas e quando não tem mais aonde ir buscar passam a 

fazer os furtos e roubos para pagarem suas dívidas ou trocarem por drogas. O traficante 

não procura a justiça para fazer cobrança da dívida de drogas, o traficante faz justiça 

com as próprias mãos, matando aquele viciado que consumiu e não pagou sua dívida de 

drogas. Vale ressaltar que nas duas delegacias: Crimes Contra a Pessoa e Crimes contra 

o patrimônio há afirmativas por parte dos escrivães, das resistências dos familiares em 

falar sobre a relação da vítima com as drogas com as drogas ou atos ilícitos, os roubos e 

furtos, onde há casos relatados na Delegacia e negados pelos familiares e testemunhas 

na justiça. 

A comprovação nestes casos, porém, é mais difícil do que no crime de 

homicídio. Isto ocorre porque as pessoas que normalmente prestam declarações acerca 

dos fatos envolvendo esses crimes são as vítimas ou as testemunhas, que dificilmente 

conhecem os autores, às vezes tendo um único contato no caso de roubo, e na maioria 

das vezes não tendo contato algum nos crimes de furto, portanto não podem fornecer 

quaisquer informações, que leve a elucidação do fato. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                        

 

Diante do exposto sobre a violência há necessidade de considerar vários fatores: 

O econômico, cultural, social, histórico, jurídico, e outros, a fim de melhor analisá-la e 

entendê-la. Percebe-se que a violência vem acarretando graves problemas para a 

sociedade Portanto, é raro encontrarmos uma pessoa que já não tenha sido vítima, tenha 

um conhecido ou que conheça alguém que já tenha sido vítima da violência. 

Vale ressaltar que para se obter resultados mais eficientes há necessidades da 

criação de grupos especializados onde profissionais de várias áreas se integrem com o 

governo federal, estadual e municipal em busca de políticas públicas conjuntas e 

eficientes, mesmo com a implantação por parte dos governantes das políticas públicas 

de enfrentamento da violência e criminalidade a nível nacional sabe-se que aumentou o 

número de efetivo das policias, criou a força nacional de segurança, sistemas de 

Inteligência e informação, bancos de dados, novos presídios, colocou o Exército nas 

ruas, no entanto não tem sido tão eficaz.  

Pode-se afirmar que no período de 2011 a 2013 houve uma redução moderada onde 

se obteve uma taxa de 0,03% no número de Crimes de homicídios na Região 

Metropolitana de João Pessoa. Sabe-se que a polícia vem empregando esforços no sentido 

de minimizar a violência e criminalidade na cidade de João Pessoa, que de acordo com a 

mensuração dos dados a violência tem permanecido com altos índices de vítimas jovens 

dos crimes de homicídios nos bairros de nossa cidade sendo considerada a 2ª capital mais 

violenta do Brasil. Demonstrando que a segurança pública vem se tornando impotente 

frente à criminalidade.  

Neste trabalho foi feito um levantamento de dados, e algumas considerações sobre 

os números dos crimes de CVLI no Brasil, Paraíba, Região Metropolitana de João Pessoa, 

a partir destes dados obtiveram informações sobre a realidade estatística dos bairros de 

João Pessoa, os que mais ocorreram os crimes de CVLI sendo: Mangabeira, Cristo 

Redentor, Centro e Mandacaru, mostrando que os números de CVLI continuam elevados, 

mesmo que os homicídios tenham ocorrido de forma heterogênea na cidade. 

Na elaboração e formulação de um trabalho deste porte o maior problema foi à 

dificuldade a acessibilidade aos dados oficiais dos órgãos que fazem parte da Secretaria de 

Segurança Pública, informações complexas e difusas, seja pelo comprometimento dos 

dados oficiais, sigilo dos dados, as estratégias das políticas públicas, falta de pessoal. 

Diante deste fato nota-se o receio de que seja afetada a credibilidade do Estado na sua 
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eficiência da política pública, já que os dados da criminalidade não são por vezes 

favoráveis aos gestores públicos. Diante das necessidades na obtenção dos dados, se 

ressalta a necessidade de um banco de dados nas Delegacias Distritais, Especializadas, 

Gerências e IPC com pessoal alimentando periodicamente, já que os dados vêm se 

modificando rapidamente.  
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