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“O crime é, antes de tudo, um fato, entendendo-se 

por tal não só a expressão da vontade mediante 

ação (voluntário movimento corpóreo) ou omissão 

(voluntária abstenção de movimento corpóreo), 

como também o resultado (effectus sceleris), isto 

é, a consequente lesão ou periclitação de um bem 

ou interesse jurídico penalmente tutelado”. 

(Nelson Hungria) 



 

RESUMO 

O delito, a delinquência, o crime e a criminalidade são pontos centrais das atuais políticas 

criminais, precipuamente para aquelas que observam as transgressões enquanto um fenômeno 

social, e como tais, influenciadas diretamente pelas alterações de indicadores inerentes a vida em 

sociedade. Dentro desse contexto, o presente trabalho buscou avaliar a correlação entre as 

alterações no nível de vida da sociedade Paraibana (de modo genérico) no período de 2000 a 2015, 

com a equivalência das mutações sofridas pelo quantitativo absoluto e relativo de ocorrências do 

delito de homicídio, considerando os escalonamentos inerentes a idade, a cor/raça, gênero. A 

metodologia implementada materializou-se como descritiva e explicativa para o objetivo da 

pesquisa, como bibliográfica e documental quanto aos procedimentos na coleta de dados, e 

concomitantemente qualitativa e quantitativa quanto à forma de abordar e responder ao problema, 

em termos de ação, a pesquisa realizada foi secundária, sendo os dados provenientes de instituições 

governamentais ou supranacionais oficiais. A estatística aplicada baseou-se no emprego de ações 

descritivas, com o uso de gráficos, tabelas e medidas de posição. Como resultados, constataram-

se múltiplos antagonismos entre a correlação do que é estabelecido pelas teorias acerca do delito 

e a variação dos homicídios ocorridos no Estado da Paraíba no período selecionado. Tal 

composição aponta para a necessidade de adoção de ações complementares e reordenatórias por 

parte das políticas acionadas pelo poder público. 
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ABSTRACT 

 Criminal offence, delinquency, crime and criminality are key points of the current criminal 

policies that deal with misconducts as a social phenomenon, and such as, they are mainly affected 

by changes in indicators related to life in society. In such context, the aim of this study is to 

evaluate the correlation between changes in the standard of living of the Paraibana society (as 

overall) from 2000 to 2015, with the equivalence of changes in the absolute and relative numbers 

of homicides in terms of age, color, race and gender. The methodology applied for the objective 

of the research was descriptive and explanatory; bibliographical and documentary regarding the 

data collection procedures and, at the same time qualitative and quantitative as how to address the 

problem, in terms of action, the research was secondary, using data from government institutions 

or supranational organizations. The applied statistic was based on descriptive actions, with the use 

of graphs, tables and measures of position. As results, multiple antagonisms were found in the 

correlation of set theories on criminal offence and the variation of homicides that occurred in 

Paraíba in the selected period. Such composition indicates the need for complementary and re-

ordering actions by the public policies. 

 

Keywords:  Crime. Criminal Law. Criminology. Economic Theory of Crime. Homicide 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 01 – Evolução da População Absoluta do Estado da Paraíba entre 2000-2015            38 

Gráfico 02 – Evolução Absoluta dos Homicídios no Estado da Paraíba entre 2000-2015            39 

Gráfico 03 – Evolução da População Relativa do Estado da Paraíba entre 2000-2015            39 

Gráfico 04 – Evolução Relativa dos Homicídios no Estado da Paraíba entre 2000-2015            40 

Gráfico 05 – Taxa de Homicídios no Estado da Paraíba entre 2000-2015              40 

Gráfico 06 – Evolução por Sexo da População Absoluta da Paraíba entre 2000-2015            41 

Gráfico 07 – Evolução por Sexo dos Homicídios Absolutos na Paraíba entre 2000-2015            42 

Gráfico 08 – Evolução por Sexo da População Relativa da Paraíba entre 2000-2015            42 

Gráfico 09 – Evolução por Sexo dos Homicídios Relativos na Paraíba entre 2000-2015            43 

Gráfico 10 – Taxa de Homicídios por Sexo no Estado da Paraíba entre 2000-2015            43 

Gráfico 11 – Evolução por Idade da População Absoluta da Paraíba entre 2000-2015            44 

Gráfico 12 – Evolução por Idade dos Homicídios Absolutos na Paraíba entre 2000-2015           45 

Gráfico 13 – Evolução por Idade da População Relativa da Paraíba entre 2000-2015            46 

Gráfico 14 – Evolução por Idade dos Homicídios Relativos na Paraíba entre 2000-2015            46 

Gráfico 15 – Taxa de Homicídios por Idade no Estado da Paraíba entre 2000-2015            47 

Gráfico 16 – Evolução por Cor/Raça da População Absoluta da Paraíba entre 2000-2015          48 

Gráfico 17 – Evolução por Cor/Raça dos Homicídios Absolutos na Paraíba entre 2000-2015    49 

Gráfico 18 – Evolução por Cor/Raça da População Relativa da Paraíba entre 2000-2015            50 

Gráfico 19 – Evolução por Cor/Raça dos Homicídios Relativos na Paraíba entre 2000-2015     50 

Gráfico 20 – Taxa de Homicídios por Cor/Raça no Estado da Paraíba entre 2000-2015            51 

Gráfico 21 – Evolução da Taxa de Homicídios no Estado da Paraíba entre 2000-2015           54 

Gráfico 22 – Evolução do IDH do Estado da Paraíba entre 2000-2015             54 

Gráfico 23 – Evolução do Coeficiente de Gini do Estado da Paraíba entre 2000-2015               55 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01 – Classificação do PNUD sobre o Grau de Variação do IDH                        51 

Figura 02 – Grau de Variação do Coeficiente de Gini                          52 

Figura 03 – Grau de Variação do Coeficiente de Correlação de Pearson             52 

 

 

 

LISTA DE QUADRO 

Quadro 01 – Tipificação dos Homicídios por Categoria CID10             38 

Quadro 02 – Dados da Série Histórica (2000-2015)               53 

Quadro 03 – Modelo de Correlação Bivariada ou de Pearson              55 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1INTRODUÇÃO________________________________________________________________ 9 

2DELINQUÊNCIA: FORMAÇÃO E PRESSUPOSTOS_______________________________12 

2.1Conceito de crime e pena no direito penal_________________________________________13  

2.2 Estudos sobre o delito_________________________________________________________ 16  

2.3 Conceitos emergentes: crime, criminalidade, violência______________________________20 

2.4 Homicídio___________________________________________________________________22 

3 TEORIAS SOBRE A CRIMINALIDADE PARA O DIREITO PENAL E CIÊNCIAS 

AFINS_________________________________________________________________________24  

3.1 Escolas do direito penal _______________________________________________________24  

3.1.1 Escola clássica______________________________________________________________25  

3.1.2 Escola positiva_____________________________________________________________ 26  

3.1.3 Outras escolas______________________________________________________________28  

3.2 Criminologia________________________________________________________________ 29  

3.2.1 Criminologia interacionista___________________________________________________30 

3.2.2 Teoria da desorganização social, teoria ecológica criminal – escola de chicago_________31 

3.2.3 Escola crítica e teoria da anomia_______________________________________________32 

3.2.4 Outras teorias: fatores de população e gênero____________________________________33 

3.3 Teoria econômica do crime_____________________________________________________34  

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS_________________________________________38 

5 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DA PARAÍBA__________40 

5.1 Comparação entre o crescimento populacional e o número de homicídios na Paraíba____ 40 

5.2 Confrontação por sexo entre o crescimento populacional e de homicídios na Paraíba_____43 

5.3 Contraposição por idade entre o crescimento populacional e de homicídios na Paraíba___46 

5.4 Apreciação por cor/raça entre o crescimento populacional e de homicídios na Paraíba___ 50 

5.5 Análise da correlação entre a qualidade de vida, a distribuição de renda e a totalidade de 

homicídios ocorridos na Paraíba entre 2000-2015_____________________________________ 54 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS_____________________________________________________59 

REFERÊNCIAS_________________________________________________________________64 

 

 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO 

O crescimento sistemático da criminalidade no país e na Paraíba, em particular, nos 

últimos anos, constatado através do aumento nos indicadores de crimes, é um dos fenômenos 

sociais que mais tem chamado a atenção dos estudiosos e da sociedade de modo geral. Jamais 

imaginou-se que a grande quantidade de registros de ocorrências policiais nas várias 

modalidades de crime pudesse gerar tanta polêmica a respeito da melhor forma de atacar esse 

grave problema social que aflige os paraibanos e os brasileiros de modo geral. Obviamente   

esse aumento acentuado da criminalidade não é uma característica apenas da Paraíba, mas se 

estende a todos os estados brasileiros, assim como afeta todos os países. No entanto, é consenso 

entre os estudiosos que o aumento da criminalidade no estado tem atingido proporções 

preocupantes. 

Os índices de criminalidade na Paraíba são bastante altos e apresentam tendências 

preocupantes de crescimento, revelando uma situação extremamente grave. Esse fato, que é 

consenso popular, torna-se evidência técnica quando é ressaltada a evolução do delito de 

homicídios na Paraíba no decorrer dos anos, segundo dados do Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Assim, no ano de 2000, o estado registrou 507 

homicídios, que, a seu tempo, saltaram para 1.522, em 2015. 

A maioria dos trabalhos desenvolvidos nessa área têm, também, buscado, via de regra, 

vislumbrar quais são as principais causas do avanço da criminalidade e como seria possível 

melhorar o nível de segurança pública, de forma a reduzir o número de crimes. Em outras 

palavras, as prescrições apresentadas nessas análises têm visado, na maioria das vezes, represar 

as pressões sociais, estabelecendo soluções de curto prazo que combatem os sintomas e, 

portanto, apresentam efeitos temporários, sem levar em consideração os condicionantes que 

levam os indivíduos à criminalidade. Orientando-se por esses estudos, as políticas públicas têm 

procurado incentivar exclusivamente a repressão, aumentando o número de prisões e 

condenações, sem que haja uma preocupação explícita em atacar as verdadeiras causas 

socioeconômicas que levam os indivíduos a migrarem para o setor do crime. 

Essa realidade gera uma certa consonância entre os estudiosos, os quais apontam que o 

estado deveria priorizar a reforma de suas legislações, tendentes a ser defasadas pelo decurso 

do tempo; reformular o funcionamento do seu poder judiciário, para torná-lo mais ágil e 

eficiente; ao tempo em que deveria repensar o papel das polícias, reunificando-as, de modo a 

atender os anseios da sociedade brasileira. Embora essas políticas públicas sejam medidas 

importantes, que podem efetivamente combater e conter a criminalidade no país, outras medidas 
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socioeconômicas são vislumbradas por diversas análises, como sendo mais preponderantes para 

reduzir efetivamente a criminalidade. 

É importante ressaltar que o avanço acentuado da criminalidade impede o 

desenvolvimento normal das atividades econômicas legais, não apenas pelo volume de recursos 

econômicos roubados ou gastos em segurança pública e privada, mas, principalmente, pela 

redução da eficiência do setor legal da economia e da própria migração de recursos e agentes 

para a atividade econômica ilegal, os quais poderiam estar sendo utilizados no setor legal da 

economia, com ganhos para toda a sociedade. 

Nesse sentido, as Ciências Criminais desenvolvem múltiplas teorias que tentam 

observar o delito em particular e a delinquências enquanto um fenômeno, buscando as causas 

determinantes de sua ocorrência. A primeira corrente possui forte sentido dogmático, e, 

portanto, é vista enquanto insuficiente para explicar as particularidades fenomenológicas da 

criminalidade. A segunda, a seu tempo, contempla outros aspectos, amparada, muitas das vezes, 

pelo desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Observa-se, por fim, que áreas externas 

à referida ciência voltam suas apreciações para a contemplação da temática, elegendo fatores 

além dos tradicionalmente empregados. 

Logo, contrastando com algumas áreas do direito, da economia e da sociologia, nas 

quais uma perspectiva teórica específica tem se sobressaído ao longo do tempo, ainda existem 

vários pontos a serem discutidos e determinados sobre a criminalidade. Contudo, após ter-se 

vislumbrados interpretações de caráter diversas (biológicos, psicológicos, jurídicos, 

econômicos e sociais) constatou-se a ausência quase absoluta da associação teórica de fatores 

sociais com a mensuração matemática proveniente da econometria, capaz de avaliar o nível de 

correlação entre fatos sociais e a probabilidade de um indivíduo se tornar criminoso. Assim, 

este trabalho destaca-se por tentar ampliar o conhecimento a respeito desse grave problema 

social, analisado sobre um conjunto de fatores que comungam a teoria jurídica-social com as 

técnicas estatísticas das ciências econômicas (econometria), possibilitando uma avaliação 

interdisciplinar quantitativa e qualitativa. Bem como, criando um cenário favorável ao melhor 

direcionando de políticas públicas para a resolução do problema criminais no estado da Paraíba. 

Para esse fim, esse trabalho monográfico tem enquanto desígnio sopesar a dinâmica dos 

óbitos decorrentes de agressões letais e intencionais na Paraíba comparativamente com fatores 

elencados pelas diversas teorias da criminalidade das Ciências Criminais e de áreas afins, dentro 

do interregno temporal de 2000 a 2015. Para essa finalidade o presente trabalho apresenta seis 

capítulos. 
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O primeiro deles, essa introdução, tem em seu objetivo justificar o tema a partir dos 

pressupostos inerentes a problemática da criminalidade no Brasil. Em seguida, o segundo 

capítulo, aborda a delinquência a partir das hipóteses doutrinárias, iniciando a referida 

ponderação pelas matrizes teóricas do próprio Direito Penal, logo após aparta-se estudos sobre 

o delito, bem como faz-se menção a termos específicos, destacando, ainda, as particularidades 

do crime de homicídio, espécie disjunta para o presente estudo. Posteriormente, acosta-se as 

principais teorias das Ciências Criminais e das áreas afins acerca criminalidade, partindo das 

concepções trazidas pelas escolas do direito penal, perpassando pelas formulações da 

criminologia, até atingir os postulados da teoria econômica do crime. O quarto capítulo volta-

se para a descrição dos métodos utilizados para a composição e análise das informações sobre 

delito de homicídio na paraíba entre 2000 e 2015. O quinto capítulo expõe os dados decorrentes 

da pesquisa realizada sobre os homicídios na Paraíba abstraindo análises econométricas 

inerentes a população, gênero, idade, cor/raça e correlacionando-os com os indicadores do 

Coeficiente de Gini e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Por fim, o sexto e último 

capítulo profere as conclusões derivadas dos estudos realizados ao longo do texto e a lista de 

obras apreciadas enquanto referencial teórico para o presente estudo. 

Na seara do que foi dito até o presente momento, entende-se que duas situações, para o 

estado da Paraíba, podem ser materializadas ao final desse trabalho: 

• O comportamento criminoso, no delito de homicídio, encontra-se em paralelo com 

as tradicionais teorias econômico-criminais; 

• A criminalidade, observada para o delito de homicídio, decorre de um fato 

socioeconômico adverso, cuja materialização é desenvolvida de acordo com fatores 

que superam as atuais políticas securitárias. 
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2 DELINQUÊNCIA: FORMAÇÃO E PRESSUPOSTOS 

O comportamento tido enquanto padrão é o não-delitivo, essa característica, segundo 

aponta Miguel Reale Jr. (2013), origina-se da noção de controle social, um fator determinado 

precipuamente pelos contatos que o indivíduo desenvolve, primariamente, com a família, 

ensino, religião e emprego A partir do estabelecimento dessas relações, deriva-se o 

reconhecimento de valores éticos e morais convencionados enquanto prática desejada para a 

comunidade na qual se desenvolve o convívio. 

Essa formação social é estabelecida de modo dissociado a qualquer intervenção direta 

do aparato estatal, visto que esse só é acionado quando os meios de controle sociais se mostram 

insuficientes. O referido processo de socialização atua de modo positivo, induzindo na 

realização de práticas esperadas ou pretendidas, ou, de maneira adversa, pode materializar-se 

de maneira negativa, inibindo a realização de determinadas atitudes. 

Todavia, nem sempre esse percurso é realizado da forma supraelencada, e, em 

determinadas circunstâncias, os fatores acima destacados podem transmutar-se em um 

obstáculo para a socialização. Em sentido paralelo, destaca Reale: 

 

[...]. É facilitada a não conformidade pela organização diferencial, na linguagem de 

SUTHERLAND, ou seja, pelo grupo social que exprime valores antissociais, com 

valoração diferente, o que induz a um processo de interiorização diverso, em 

confronto com o consagrado pela sociedade. (REALE, 2013, p. 7) 

 

Nesse abaluarte de fatores sociais, destaca-se, conforme abstrai-se da leitura de Reale, 

que, a depender da disposição e dos meios empregados, esse conjunto de instituições pode 

significar um forte ponto de conformação social, ou, de modo antagônico, pode ser um foco de 

desconformíssimo. Sendo assim, por meio dos referidos fatores, tem-se a aceitação ou a 

negação das regras de convivência estabelecidas para determinada sociedade. 

Modernamente, há a inserção dos meios de comunicação e interação de massa 

(notadamente a rede mundial de computadores e a televisão) que despontam como fortes meios 

de difusão de valores para os mais diversos interlocutores. 

 Desse modo, os fatores de socialização primárias supracitados, conjuntamente com as 

mídias contemporâneas, observadas as suas respectivas particularidades, agem na formação de 

padrões a serem almejados, ou seja, determinam a formação do que popularmente se define 

como desejos. 

A formação desses anseios, comumente, depara-se com a impossibilidade de sua lícita 

satisfação imediata. Nesses casos, há, usualmente, o estabelecimento de situações de 

autocontrole, visto que, como já supracitado, o delito ainda é tido enquanto uma ocorrência 
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excepcional. Dessa monta, uma formação de cunho sociológico (processo de socialização 

primário) e plural é transmitida enquanto pretensão, que tem a sua satisfação ponderada por 

uma reação individual de vertente axiológica (autocontrole). 

Todavia, quando há falhas nas referidas formas de controle social, seja por insuficiência 

ou inexistência, ou ainda, quando há transgressões aos mecanismos de autocontrole, conforme 

dispõe Reale (2013, p.9), surge a possibilidade da prática delituosa, que fere os mais autos e 

relevantes interesses da sociedade.  

A partir do surgimento da possibilidade do comportamento delituoso, nasce a 

necessidade de observar-se a sua fundamentação. Nesse sentido, o referido estudo perpassa, 

indiscutivelmente, pela ordem jurídica, de tal forma que, para além dos aspectos econométricos 

a serem elencados em capítulo próprio, é fundamental estabelecer o delito dentro do 

ordenamento jurídico. Assim, o presente trabalho deve partir de uma análise preliminar dos 

conceitos fundamentadores do Direito Penal, uma vez que esse enseja proteger os bens jurídicos 

relevantes para o convívio social. 

 

2.1 Conceito de crime e pena no direito penal 

A literatura predominante no território pátrio discorre que o Direito Penal surge 

arraigado com a noção de violência, sustentando, modernamente, que tais práticas, quando 

transmutadas em delito (crime), podem ser entendidas enquanto um fenômeno social normal. 

Nesses termos, a referida disciplina é analisada por Bitencourt (2018), da seguinte 

maneira: 

[…] pode-se concordar, pelo menos em parte, com Durkheim: as relações humanas 

são contaminadas pela violência, necessitando de normas que a regulem. E o fato 

social que contrariar o ordenamento jurídico constitui ilícito jurídico, cuja modalidade 

mais grave é o ilícito penal, que lesa os bens mais importantes dos membros da 

sociedade. (BITENCOURT, 2018) 

 

A violência transmutada em fato social pode ser observada nas mais diversas 

sociedades, e, por vezes, enseja a interferência do direito penal, enquanto regulador das 

referidas transgressões. Essa influência pode ser compreendida tanto dentro do conjunto das 

normas (isto é, da legislação), quanto da interpretação (axiologia jurídica) do aparato legal. 

Essa conotação sociológica encontra-se refletida no aparato do Estado que se vale do 

Direito Penal para, além de impor sanções específicas a fatos tipificados, prevenir a ordem 

jurídica da prática de tais fatos. Logo, a norma penal é uma prevenção jurídica genérica 

(imponível contra todos), que, uma vez descumprida, transmuta-se em uma punição 

individualizada, a partir de uma condenação. 
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Essa duplicidade na aplicação da pena é uma das características do Direito Penal, que 

pode ser entendido, ainda, enquanto ciência cultural, “[...] qual seja, à da ciência do dever ser 

e não do ser [...].”(BITENCOURT, 2018). Ademais, entende o autor supracitado, a partir dos 

ensinamentos de Magalhães Noronha, que o Direito Penal é uma ciência, e, dessa forma, pode 

ser classificada em uma das seguintes formas: 

a) Normativa: o aparato científico decorre do estudo das determinações legais, bem como 

das valorações empregadas na interpretação das resoluções positivadas. 

b) Valorativa: a análise volta-se para o aspecto qualitativo consolidado dentro do 

Ordenamento Jurídico, qual seja, os bens juridicamente protegidos. 

c) Finalista: objetiva proteger os bens jurídicos fundamentais, visando, 

funcionalisticamente, salvaguardar a Ordem Jurídica posta. 

d) Sancionador-Constitutivo:  Fugindo do referenciado doutrinador, entende Bitencourt 

que, além das três acepções científicas traçadas, o Direito Penal emerge dentro das 

ciências jurídicas de modo sancionador, sendo também constitutivo, pois cria ou 

modifica situações jurídicas, mas também acrescenta uma tutela (penal) mais rígida a 

bens jurídicos protegido dentro de outros ramos do ordenamento. 

Hodiernamente, superando-se as diversas divergências doutrinárias e jurisprudenciais 

acerca do significado de acepções terminológicas, tem-se que a Ciência Penal é precipuamente 

uma ciência inserida dentro do contexto comunitário. Esse paradigma determina que a atuação 

desse ramo do Direito, encontra-se orientado a depender do sistema político por meio do qual 

um Estado soberano organiza as relações entre indivíduos pertencentes a uma determinada 

sociedade, e da forma como exerce o poder sobre eles (BITENCOURT, 2018). 

No contexto pátrio, o advento da Carta Magna de 1988, direciona o Direito Penal 

brasileiro a uma vinculação com os ditames dos princípios e direitos fundamentais estruturados 

mediante o estabelecimento da noção de Estado Democrático de Direito. De tal maneira, as 

formas de persecução penal devem ir ao encontro de tais valores, a fim de que se possa delimitar 

a atuação Estatal no âmbito do delito criminal. 

Logo, o Ordenamento Jurídico pátrio não permite a observância da lei pela lei, exigindo 

aos legisladores um endosso de valor sociológico na positivação das normativas penais, para 

que o preceito legal atinja o adequado sentido/significado social. Esse predicado encontra-se 

primariamente arraigado na noção de bem jurídico, que, hodiernamente, é conceituado 

enquanto cerne e baliza para a criação dos tipos penais, bem como, atua de modo a auxiliar a 

aplicação das previsões inseridas na parte especial do código, orientando, assim, a interpretação 

ao passo que estabelece limites à incidência da punição. 
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Essa construção sistêmica do Direito Penal (oriundo da organização social e que dela 

origina a sua noção de bem jurídico) encontra-se em constante desenvolvimento, visto que os 

valores sociais são diversificados a depender do espaço e do tempo no qual estão inseridos. 

Nesse sentido aponta Reale: 

 

[...], se há fatos que no passado foram considerados altamente lesivos, como a prática 

de magia, e hoje causam estranheza terem sido reputados crime, há, no entanto, fatos, 

nos dias atuais, que se revelam fundamentais, como a preservação do meio ambiente, 

inimaginados como delito no passado [...] (REALE, 2013, p.10) 

 

Todavia, de modo atemporal e buscando uma definição generalista, entendem alguns 

filósofos do direito, que, como regra, o bem jurídico penal é o objeto ensejador de norma 

jurídica protetiva voltada para salvaguardar a harmonia da convivência e as instituições 

capacitadas a gera-la. 

A partir dessa formulação, o Direito Penal desenvolve, dentro Estado Democrático de 

Direito, as funções a serem perseguidas pela pena, qual sejam: 

a) Ético-Social: visa proteger os valores da sociedade, em outras palavras, a pena atua 

enquanto protetora de bens jurídicos. 

b) Preventiva: atua de modo psicológico visando estabilizar o convívio social, na medida 

em que atua sobre o comportamento delitivo antes mesmo que ele ocorra. 

Desses dois pilares da pena advém um terceiro, de acepção predominantemente 

processual, denominado de proporcionalidade, nele a função ético-social vale-se da noção de 

julgamento justo e delimitado pelas normas vigentes, bem como previne-se que os focos de 

justiça privada nasçam e se legitimem. Tal ponderação deve ser fundamentada a partir de 

procedimentos formalizados, por meio dos quais, o estado concretize os direitos individuais 

dos cidadãos, dentro das regras adequadas para tamanho feito. 

Portanto, o Estado Democrático de Direto, por meio do instrumento da pena, só pode 

interferir em comportamentos individuais quando esses forem incompatíveis com os valores 

sociais, ensejando assim uma ruptura dentro do regular convívio, bem como, ao atuar, deve 

ater-se a responder, de maneira proporcional, bem como valer-se de meios formais de atuação, 

evitando arbitrariedades, típicas de regimes antidemocráticos. De tal forma, a pretensa 

prevenção será efetivada a partir da aceitação comunitária dos limites estabelecidos, uma vez 

que esses encontram-se ligados a um funcionalismo Ético-Social. 
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2.2 Estudos sobre o delito 

Como já destacado, o delito é um comportamento incidental – item 2, todavia, também 

no curso desse trabalho, destacou-se que o referido delito pode ainda ser considerado um fato 

social – item 2.1. Sendo assim, o referido fenômeno, tanto no pensamento de Miguel Reale 

(2013), quanto na análise de Bitencourt (2018), possui inquestionável realce, sendo elencado 

enquanto um dos pontos mais centrais da literatura penalista. 

O referido caráter essencial do delito não é destacado apenas pelos autores 

referenciados, tendo local reservado em diversas obras penalistas. Nesse sentido, destaca Paulo 

César Busato (2018): 

 

O delito é, sem dúvida, o objeto sobre o qual se debruça o Direito Penal. É um 

verdadeiro centro gravitacional do estudo jurídico penal. Como todo objeto de estudo, 

o delito pode ser abordado de diversas formas. É possível considerar o delito como 

fato social, verificar suas condicionantes e suas consequências na relação social em 

que se vê inserido, é possível considera-lo a partir de uma perspectiva criminológica 

dentro da ideia de criminalização, observando o modo pelo qual se determina o que 

vai ser crime e como reage o sistema penal ao fato concreto que se pretende 

incriminar. É possível, ainda, observar o delito a partir de sua dimensão jurídica, ou 

seja, a partir de como as instituições normativas formais se organizam em torno do 

fenômeno delitivo. (BUSATO, 2018, p. 191) 

 

A multiplicidade de perspectivas elencadas pelo autor decorre de um longo percurso 

cronológico desenvolvido para a formação da ciência penal, e que, a seu tempo, possibilita a 

formação de diversas correntes evolutivas, tais como a criminológica, doutrinária, 

consetudinária. A adoção de uma dessas correntes, por sua vez, não determina a completa 

exclusão da outra, visto que é perfeitamente possível adotar a perspectiva criminológica, e, 

ainda assim, perseguir as variáveis que condicionam o delito, o que se configura enquanto ponto 

central do presente trabalho. 

Essa interdisciplinaridade do estudo delitivo pode encontrar diversas consequências, 

porém, dentro do escalonamento conceitual dogmático traçado por Busato (2018, p. 192), 

sempre devem estar orientadas à busca utópica da realização do justo. Nesse sentido, qualquer 

estudo do delito busca essencialmente destacar as suas características distintivas, determinadas, 

primordialmente, pelo resultado do sobrepesar do espaço e do tempo em que se observa a sua 

ocorrência. 

A partir desse referencial geoespacial, avulta-se como ponto de partida da exposição do 

fenômeno delitivo, ainda do que se deflui da literatura de Paulo César Busato, um movimento, 

de meados do século XIX, no qual o totalitarismo característico das sociedades absolutistas foi 

o estopim de uma revolução na Ciência do Direito Penal. Essa nova perspectiva tem no Marquês 
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de Beccaria e no seu inconformismo com as penas desproporcionais aplicadas no referido 

regime os indícios da nova perspectiva. 

Assim, ainda no século XVIII, o renomado fidalgo, inicia a sua clássica obra dos delitos 

e das penas, discorrendo sobre a origem das penas e do direito de punir, ressaltando a 

participação determinante do contrato social nessas duas construções. Em momento posterior, 

pondera sobre as leis, apontando para a presença comum de obscuridades decorrentes de 

redações atecnicas. Essas considerações servem de pressupostos dogmáticos para a formulação 

do que hoje se entende enquanto princípio da legalidade, mola mestre do Direito Penal 

contemporâneo. 

Na paradigmática obra, há ainda espaço dedicado a observar outro problema presente 

nas penas características do seu tempo, qual seja, o rigor excessivo. Dessa situação, o autor 

propôs, em suas conclusões, uma solução pouco ortodoxa para aquele período remoto, e muito 

adequada para o presente: para que toda pena não seja a violência de um ou de muitos contra 

o cidadão particular, devendo, porém, ser essencialmente pública, rápida, necessária, a 

mínima dentre as possíveis, em dadas circunstâncias, proporcional aos delitos e ditada pelas 

leis. (BECCARIA, 2014) 

Com o advento das reflexões introduzidas pela Marquês de Beccaria, tem-se, conforme 

assevera Busato (2018, p. 201), a consignação de uma duplicidade na concepção de delito. Por 

um lado, tem-se a noção formal da prática delitiva, qual seja, a que reconhece enquanto delito 

uma contrariedade a norma espelhada a partir da lei. Para os adeptos dessa corrente, o delito é 

a infração de uma Lei do Estado que visa a proteção dos cidadãos. O delito não é mais que 

uma contradição da norma. 

Por outro lado, diversos expoentes da escola alemã como Birbaum, Binding e Von Liszt, 

vinculam-se a concepção material de delito, que determina enquanto delito, o crime que viola 

um bem jurídico protegido pelo Estado.  

Estabelecido os antecedentes históricos, é pertinente enveredar uma delimitação das 

vertentes que versam sobre a temática em tela. Nesse sentido, os estudos sobre a teoria do delito 

perpassam, invariavelmente, pela contemplação de três fases, sucessivas entre si: o causalismo, 

o finalismo e o funcionalismo. Todavia, a despeito da sucessividade, essa evolução não é 

estanque, possuindo, outrossim, diversos momentos de dualidade na vigência das referidas 

etapas, a depender das tendências jurídicas vivenciadas por cada local em determinado 

momento. 

A corrente causalista, também denominada de teoria causal da ação, têm como 

pioneiros, os autores Franz Von Liszt e Ernest Beling, que, em suas obras, descrevem o delito 



18 

 

enquanto uma lesão, ou um perigo de lesão, provocada por uma conduta. Logo, a principal 

preocupação desenvolvida dentro da teoria causalista é com o nexo causal entre a ação e o ato 

lesivo ou a sua potencialidade. A crítica a referida teoria é construída a partir da incompletude 

responsabilização objetiva, que deixa de observar aspectos subjetivos da conduta do agente. 

Nesse sentido, destaca André Luís Callegari: 

 

Para a teoria causal, a ação é o movimento corpóreo voluntário que causa modificação 

no mundo exterior. Em outras palavras, a ação, de acordo com essa teoria, constitui 

uma mera enervação muscular, um movimento voluntário (e, portanto, não reflexo) 

cuja finalidade para a qual se dirige é irrelevante. Assim, no caso de um homicídio, 

por exemplo, haveria, de acordo com esta teoria, uma ação homicida desde que o 

agente disparasse sobre a vítima com animus de pressionar o gatilho da arma, sem se 

perquirir a finalidade com que ele praticaria essa ação. (CALEGARI, 2014, p. 40) 

 

Essa corrente já observa a ação enquanto um movimento positivo, de fazer, ou negativo, 

de deixar. Com o seu desenvolvimento passa a ressaltar os aspectos subjetivos do delito, todavia 

aloca-os dentro do âmbito da culpabilidade. E é justamente nessa divisão que subjazem os 

argumentos elencados pela crítica que alude ser equivocada a conceber uma independência 

entre os fatores objetivos (tipicidade e antijuridicidade) e subjetivos (restritos a noção de 

culpabilidade). 

A teoria finalista da ação, a seu tempo, tem como personagem principal Hans Welzel, 

e opõe-se diametralmente a proposta causal, ao passo que o que define o ato delituoso não é a 

relação causal entre a ação e o resultado, mas sim a finalidade do agente ao cometer a ação. 

Dessa forma, presume a teoria, que o agente contém o curso do ato direcionando-o a persecução 

de uma finalidade, o objetivo da ação. 

As origens da referida teoria e o seu desenvolvimento são, também, analisados por 

Calegari (2014), na seguinte passagem: 

 

É uma teoria que se baseia filosoficamente em teorias ontológico-fenomenológicas, 

que tentam pôr em saliência determinadas leis estruturais do ser humano, bem como 

convertê-las no fundamento das ciências que se ocupam com o homem. Para esta 

teoria é lógico colocar um conceito básico e pré-jurídico como o da ação humana no 

centro da Teoria Geral do Delito e construir a partir da constituição ontológica da ação 

um sistema, que venha previamente dado ao legislador de estruturas lógico-objetivas. 

(CALEGARI, 2014, p. 42) 

 

 Essa inovação é traduzida na distinção entre crimes dolosos e culposos, no âmbito da 

tipicidade, a partir de uma distinção entre ação humana e fato natural, na qual a primeira se 
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materializa por uma vontade consciente (finalidade), e a segunda tem sua consecução 

desvencilhada de uma cognição finalística.  

As principais críticas a essa corrente de pensamento do delito dão-se pela sua 

incompletude no que diz respeito aos delitos praticados enquanto crimes culposos, quando esses 

se dão em grau de violação do dever de cuidado encontra-se além da noção finalística, bem 

como nas infrações decorrentes de crimes omissivos, pelo mesmo motivo elencado. 

Por fim, o funcionalismo, ou teoria social da ação, concebida por Eberhard Schimidt, 

e que tem como principal expoente doutrinário Roxin, volta-se para uma análise interdisciplinar 

do delito, considerando, na sua construção aspectos da ordem política e social. Essa teoria é 

tida enquanto precursora de algumas acepções jurídicas modernas ao passo que enseja o 

posicionamento do Direito Penal enquanto um sistema subsidiário, que só deve ser acionado 

em ultima ratio, conforme já destacado em momento oportuno (capítulo 2). 

Sobre a temática, define Calegari (2014): 

 

Para a teoria social, resumidamente, a ação é um comportamento humano socialmente 

relevante. Esse comportamento deve ser entendido como toda resposta do homem a 

uma exigência situacional reconhecida ou, ao menos, reconhecível, mediante a 

realização de uma possibilidade de reação da qual dispõe graças à sua liberdade. 

(CALEGARI, 2014, p. 44) 

 

O funcionalismo, desse modo, consegue consubstanciar tanto as determinantes da ação 

finalística, ao passo que o comportamento pode visar um objetivo inferido cognitivamente, 

quanto as da atitude causal, que observa o nexo estabelecido entre o autor e a consequência. 

Outrossim, a teoria social da ação, também possibilita a contemplação das hipóteses de omissão. 

Assim, essa terceira teoria realiza uma conjunção das duas anteriores, possibilitando 

ainda a suplantação de suas inconsistências. Todavia, da sua contemplação também se extraem 

críticas, a primeira delas diz respeito a impossibilidade da referida teoria retirar da noção de 

ação atitudes juridicamente irrelevantes (como as decorrentes de coação física irresistível), 

outra censura relevante deve-se ao fato da teoria não estar em consonância com as condutas que 

são juridicamente tipificadas, mas que moralmente não são, ou não eram ao tempo da 

tipificação, elevadas a qualidade de valor. 

Estabelecidas essas conceituações introdutórias acerca do estudo do comportamento 

delitivo, deve-se enveredar-se análises mais aprofundadas, partindo-se inicialmente de 

correntes jurídicas e, posteriormente, das ciências a fim, visando estabelecer-se um estudo 

amplo da temática da delinquência. 
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2.3 Conceitos emergentes: crime, criminalidade, violência 

Estabelecidos os aspectos introdutórios do Direito Penal, é imperativo observar que o 

Direito Penal, da forma como foi supramencionado, desenvolve um estudo voltado para a 

análise criminal objetivando, primordialmente, a produção de um julgamento teórico acerca do 

crime, da criminalidade, da violência e de outras formas de desordem humana. 

Essa formulação é tida, todavia, como ilustrativa, visto que a contemplação puramente 

epistemológica da análise criminal visa a agregar ou revisar entendimentos conceituais. Assim, 

a superação dessa modulação clássica, é necessária para a melhor adequação do Direito Penal 

as demandas do cotidiano criminal, atualmente caracterizado pela vivencia de uma frustração 

decorrente da fragilidade social perante o avanço dos indicadores criminais. 

Nesse sentido, é pertinente destacar o posicionamento de Carvalho (2008), em obra 

sobre a temática: 

 

Os estudos realizados por sobre o ensino do direito têm demonstrado, à exaustão, a 

inominável defasagem em termos pedagógicos e a profunda distância entre o saber 

jurídico e a realidade social. No entanto, se é dado irrefutável que a formação do 

jurista está dissociada das demandas sociais contemporâneas, é fundamental dizer que 

este modelo está desconectado da própria realidade legislativa, que lhe é referente e 

lhe dá sustentação. (CARVALHO, 2015) 

 

Sendo notório que a crítica a insuficiência do Direito Penal está estabelecida, enseja-se 

estabelecer uma análise crítica da realidade criminal. Assim, busca-se estabelecer uma 

aproximação ao direito penal contemporâneo a partir de premissas interpretativas e 

metodológicas e de sua especificidade com relação às demais ciências vinculadas à ciência 

criminal, que além, do próprio Direito Penal, abarca a Criminologia, a Vitimologia, a Política 

Criminal e a Estatística Criminal, fundamentais para a adequada graduação em direito. 

Dessa formulação é pertinente distinguir a noção de crime e criminalidade. O primeiro, 

qual seja, o crime, possui como conceituação mais pertinente a trazida pelo próprio Direito 

Penal, e legiferada através do Decreto-Lei número 3.914, de 1941, em seu art. 1º: 

 

Art 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de 

detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de 

multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão 

simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 

Essa conceituação é inerente a mais uma morosidade legislativa brasileira, que, a 

despeito do que fazem as legislações penais internacionais, não observa uma preocupação de 
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trazer, no escopo das suas atuais leis, materiais ou processuais, menção ao que se entende por 

crime. Sendo assim, o referido decreto, que data quase 80 (oitenta) anos, limita-se apenas a 

distinguir as infrações penais consideradas crime, daquelas que estão inseridas na classificação 

de contravenção penal. 

A doutrina e a jurisprudência, a seu tempo, intentam em superar a referida morosidade 

e se propõe a definir que a conduta criminosa tem que ser típica, antijurídica e culpável, 

adotando, desse modo, uma conceituação analítica de crime, desenvolvida pela Teoria Clássica. 

Dessa formulação inicial, perpassa a noção de que a criminalidade seria um fenômeno 

social, englobando, assim, aspectos de ordem qualitativa, intimamente ligados com as 

peculiaridades de cada localidade. Enquanto fato ligado a vida em sociedade, tem-se que seu 

estudo possui maior pertinência com as ciências criminais que superam o dogmatismo próprio 

do Direito Penal.  

Assim, das concepções levantadas até o presente momento, ver-se que o crime (delito), 

pode ser visto enquanto um fenômeno não decorrente da condição humana, cujo estudo é mais 

pertinente ao Direito Penal, a contrário sensu, tem-se que a criminalidade (delito entendido 

enquanto fenômeno) é, sim, inerente a sociedade de modo plural, tendo suas razões elucidativas 

conexas com as demais ciências criminais. 

Dessas formulações emerge um novo fator, denominado violência, que se encontra 

inserido dentro de diversos tipos penais, bem como arraigado na materialização do fenômeno 

da criminalidade. Etimologicamente, a palavra violência possui origem latina, a partir de 

“violentia”, que traduzida significa, literalmente, “impetuosidade”, todavia que se mostra muito 

mais relacionada com a noção de “violação” (violare). 

 Nesse contexto, a presença da violência, nos tipos penais, é vivenciada pelo emprego, 

intencional, de meios de constrangimento desarrazoados para a efetivação do ato delituoso. 

Sobre a temática, Rogério Grego (2017), em sua obra sobre a temática analisa a presença do 

requisito da violência para o delito de roubo, da seguinte maneira: 

 

O que torna o roubo especial em relação ao furto é justamente o emprego da violência 

à pessoa ou da grave ameaça, com a finalidade de subtrair a coisa alheia móvel para 

si ou para outrem. O art. 157 do Código Penal prevê dois tipos de violência. A primeira 

delas, contida na primeira parte do artigo, é a denominada própria, isto é, a violência 

física, a vis corporalis, que é praticada pelo agente a fim de que tenha sucesso na 

subtração criminosa; a segunda, entendida como imprópria, ocorre quando o agente, 

não usando de violência física, utiliza qualquer meio que reduza a possibilidade de 

resistência da vítima, conforme se verifica pela leitura da parte final do caput do artigo 

em exame. (GRECO, 2017) 
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De outro modo, sobre o fenômeno da criminalidade, a violência está inserida em 

diversos âmbitos, tais como a violência doméstica, que ocorre no ambiente familiar, e que tem 

seu grau de importância destacado a cada dia; há, também a violência urbana, que pode ser 

encarada como o fenômeno delitivo característico dos centros populacionais, inerentes à 

desordem social e a insuficiência de políticas públicas de diversos tipos. 

Estabelecidos esses conceitos introdutórios, faz-se necessário observar, por fim, o crime 

de homicídio, tipo penal elencado enquanto objeto de estudo do presente trabalho, que será 

analisado mais a diante dentro da realidade social paraibana. 

 

2.4 Homicídio 

Em 2015, 59.080 homicídios ocorreram no Brasil, segundo dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), o que representa a ocorrência de mais de 

161 mortes decorrentes de atos intencionais, por dia. Tal indicador, posiciona o Brasil junto ao 

grupo dos países mais violentos do mundo, mesmo sem que, a referida nação, passe por nenhum 

movimento de guerra externa ou interna, de modo oficial. 

A região nordeste, que, de acordo com os indicadores do DATASUS, para o ano de 

2015, possui 27,66% da população brasileira (2º maior região), sendo responsável por 39,32% 

dos homicídios ocorridos no país no referido ano. Em segundo lugar, vem a região sudeste, com 

41,94% da população e 27,89 % dos homicídios. Logo em seguida, tem-se o Norte com 8,55% 

da população e 11,79% dos homicídios, seguido de perto pelo Sul, que aboca 11,57% dos 

homicídios e 14,30% da população. Em último lugar, tem-se o centro-oeste onde 7,55% da 

população vivenciam 9,44% dos homicídios. 

Posto que a problemática esteja estabelecida no contexto social pátrio, é consenso que 

o seu estudo ainda apresenta lacunas e inconsistências decorrentes da inaplicabilidade das 

metodologias empregadas. Assim, fatores como a demografia e o ambiente de ocorrência dos 

homicídios ainda não são devidamente inseridos na dinâmica de pesquisa da referida prática 

delitiva. Para além disso, faz-se mister proceder o enfoque da presente pesquisa na região 

nordeste, dada a enorme concentração do delito na região. 

Destarte, metodologicamente, a doutrina entende que o fenômeno social entendido por 

homicídio é caracterizado por inúmeras subcategorias, em decorrência da motivação pela qual 

os mesmos se processam, sendo as principais os que decorrem de fatores como paixão, 

preconceitos e discriminações das mais diversas ordens, ganhos econômicos, bem como por 

fatores meramente psicológicos. 
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Cronologicamente a terminologia homicídio foi empregada de modo originário no 

Código Penal de 1890, antes disso, o crime de matar alguém também poderia ser denominado 

assassinato, nos casos em que o resultado naturalístico sobreviesse de circunstâncias mais 

graves. A atual codificação, trazida pelo Decreto-Lei Número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 

em seu art. 121 e parágrafos, segue a mesma orientação dada pelo seu antecessor e unifica o 

entendimento de que o ato de tirar a vida de outrem deve ser denominado homicídio. 

 Da leitura do referido dispositivo, tem-se que o núcleo matar só pode ser executado 

contra alguém, entendida pela doutrina majoritária enquanto um ser humano vivo. Portanto, o 

bem jurídico tutelado, ou seja, o interesse defendido pelo legislador pátrio é a vida. Tutela 

semelhante ainda é oferecida a outras figuras típicas, como no caso do suicídio (Art. 122), 

infanticídio (Art. 123) e aborto (Arts.124 a 128). Todavia, para o homicídio considera-se a 

vida, apenas após o parto. 

Sobre a importância em que se eleva a proteção da vida é categórico Bitencourt (2018) 

ao destacar: 

Dentre os bens jurídicos de que o indivíduo é titular e para cuja proteção a ordem 

jurídica vai ao extremo ao utilizar a própria repressão penal, a vida destaca-se como 

o mais valioso. A conservação da pessoa humana, que é a base de tudo, tem como 

condição primeira a vida, que, mais que um direito, é a condição básica de todo direito 

individual, porque sem ela não há personalidade, e sem está não há como se cogitar 

de direito individual. [...] (BITENCOURT, 2018) 

 

Essa proteção também vai ao encontro dos ditames estabelecidos pela Carta 

Constitucional de 1988, em seu Art. 5º, caput, onde o constituinte consolidou enquanto Direito 

Fundamental a vida. A referida proteção deve ainda ser observada enquanto um indicativo para 

as políticas públicas do Estado, que, inclusive, está impedido de suprimir a vida de qualquer 

pessoa, salvo em caso de guerra, consoante a ressalva feita no inciso XLVII, letra a, do referido 

dispositivo constitucional. 

Dessa valorização, dada ao bem da vida, decorre a fundamentação necessária para se 

analisar as causas das quais deflui a ocorrência do referido delito. Sendo assim, por mais árduo 

e complexo que seja o caminho pelo qual se adquire a compreensão acerca do homicídio, 

mostra-se indispensável o esforço de compreender as teorias que tentam explica-lo e confronta-

las com os dados empíricos. 
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3 TEORIAS SOBRE A CRIMINALIDADE PARA O DIREITO PENAL E CIÊNCIAS 

AFINS 
 

Conforme já mencionado no presente trabalho, a criminalidade é um fenômeno inerente 

a vida em sociedade, sendo assim, elencam-se diversas formas de sua ocorrência, que, em 

grande parte, são listadas no Código Penal Brasileiro. A fim de melhor elucidar as nuances da 

criminalidade, diversos autores das Ciências Criminais e, até mesmo, de áreas afins debruçam-

se de maneira reincidente sobre os fatores que preponderam enquanto condicionantes para 

ocorrência das múltiplas formas de práticas criminais. 

Evolutivamente, tem-se que os primeiros estudos sobre a criminalidade ocorreram no 

seio do próprio Direito Penal com o advento de Escolas Filosóficas voltadas para a 

contemplação dos delitos, cumulado com uma explicação teórica para aplicação da pena. Esse 

pensamento embrionário teve mais êxito no seu segundo motivo, do que propriamente na 

análise do fenômeno criminoso, dadas as já mencionadas limitações analíticas do Direito Penal. 

Posteriormente, a criminalidade também é observada dentro da Criminologia, área 

importante das Ciências Criminais. Nessa ciência, os estudos possuem origem dentro da Escola 

Positiva do Direito Penal, e volta-se, precipuamente, para a busca das causas do fenômeno 

criminal. 

Por fim, ressalta-se que outras áreas, fora do âmbito das Ciências Criminais, 

desenvolvem estudos sobre o fenômeno criminoso. Dentre elas, a Teoria Econômica do Crime 

possui destacada posição, enfocando a sua análise para os fatores que influenciam a ocorrência 

da criminalidade, todavia aboca os seus recursos à égide da metodologia econômica. 

 

3.1 Escolas do direito penal 

Como já supracitado, o delito não foi objeto de estudo apenas das teorias das Ciências 

Criminais, mas, dado o seu centralismo dentro de diversos temas importantes, foi, e ainda é, 

analisado pelas mais diversas áreas do saber. Nesse sentido, inicialmente, a sua contemplação 

perpassa, indissociadamente, pela análise do Direito Penal, notadamente, no que diz respeito a 

influência exercida pelas escolas filosóficas, que, em inúmeras ocasiões, ditaram dogmas e/ou 

suas metodologias de estudo para o referido ramo do direito. 

Assim, a partir do final do século de XVIII e no transcurso do século XIX, surgiram 

inúmeras teorias que visavam explicar o delito e mensurar a aplicação das penas, com base em 

determinadas óticas metodológicas. A essas correntes, convencionou-se atribuir a denominação 

de Escolas Penais. Sendo assim, nos subitens que seguem, promover-se-á uma análise das 

referidas correntes. 
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3.1.1 Escola clássica 

Conforme destacam Cezar Roberto Bitencourt (2018) e Rogério Greco (2017), a Escola 

Clássica, posto que, não foi efetivamente constituída pelos seus membros, foi denominada 

dessa maneira pelos positivistas. Nesses termos, o que une os teóricos identificados, enquanto 

componentes da referida escola, não é uma dogmática comum, mas, sim, um sentimento 

pejorativo dos referidos positivistas que abocam, como clássicos, todos os teóricos que 

postularam sobre o delito sem lançar mão das práticas metódica própria do positivismo. 

Posto que surja imbuída de um sentimento negativo, os postulados traçados pelos seus 

membros são até os dias hodiernos utilizados pelos modernos sistemas jurídicos-penais, dada a 

importância dos seus apontamentos. Cronologicamente, a Escola encontra-se imbricada no 

século XVIII e tem como principais representantes Cesare Beccaria, cuja importância e 

pensamento já foi destacado na presente obra (item 2.2), e Jeremy Bentham, um grande filosofo 

e jurista inglês, e precursor do utilitarismo jurídico.  

De modo geral, o contexto social que se fazia presente na fluência das obras publicadas 

no período era o sistema repressivo do absolutismo, qual seja, um modelo opressor 

caracterizado pela desproporcionalidade das penas e obscuridade das leis penais. Com a 

observação dessa conjuntura, os teóricos enveredaram pela concepção moralista, dedicando 

suas respectivas obras a admoestar o sistema estabelecido, a partir da defesa das liberdades 

individuais e da sublimação do princípio da dignidade do homem, conforme destaca Bitencourt 

(2018). 

Acerca dos principais postulados, pondera Rogério Greco (2017), que a Escola Clássica 

estava fundamentada da seguinte maneira: 

• Livre-arbítrio: Reconhecia que o agente possuía a liberdade para adotar a prática de 

um comportamento lícito ou ilícito; 

• Dissuasão: A pena deveria servir como fator dissuasivo para a prática delituoso; 

• Prevenção: Novamente volta-se para o instituto da pena, aglutinando a esse a função 

de prevenir a prática do fato delituoso, tal prevenção tinha tanto o caráter feral, oponível 

contra todos, quanto o especial, que afligia apenas a figura do infrator. Esse postulado 

encontra-se intrinsecamente arraigado ao anterior, visto que serve como desestimulo a 

delinquência; 
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• Retributiva: O último postulado estabelecido pelos Clássicos, volta-se também para a 

pena, determinado que esta deve ser uma retribuição ao mal causado a ordem social e 

as vítimas. 

Dessa forma, observa-se que a Escola Clássica desenvolveu, em grande parte, 

contribuições para a análise da pena, todavia, em suas reflexões estabeleceu alicerces para o 

entendimento do comportamento delituoso. Logo, ainda que seja alvo de severas críticas, 

decorrentes em grande parte do engessamento dos conceitos clássicos, a referida corrente possui 

formulações destacadas hodiernamente, servindo de paradigma teórico e histórico para 

frequentemente apontar inconsistências nos modelos penais modernos. 

 

3.1.2 Escola positiva 

A despeito do que ocorreu na formulação da Escola Clássica, os positivistas reuniram-

se em torno de entendimentos e metodologias comuns para formular a Escola Positiva. Muito 

embora essa escola só surja no final do século XIX, o positivismo já era a corrente de 

pensamento majoritária durante todo o transcurso dos anos 1900. 

Esse crescimento deu-se de modo interdisciplinar, com ênfase na área das ciências 

sociais. Nessa última, os positivistas faziam-se presentes na antropologia, psiquiatria, 

sociologia, entre outras. Dessa presença massificada, decorreu uma completa mudança de 

paradigma no estudo do delito, representando uma cisão com a “Escola” antecessora, o que, nas 

palavras de Bittencourt (2018), é resumido da seguinte maneira: Ao abstrato individualismo da 

Escola Clássica, a Escola Positiva opôs a necessidade de defender mais enfaticamente o corpo 

social contra a ação do delinquente, priorizando os interesses sociais em relação aos 

individuais. 

Segundo a doutrina do douto autor retromencionado, tem-se que a Escola Positiva 

possui três fases distintas, nas quais pode-se eleger um caráter predominante e o seu respectivo 

expoente, são elas: 

• Fase Antropológica (Cesare Lombroso): Lombroso é tido como fundador da chamada 

Escola Positiva Biológica, e tem, como principal destaque, a conceito a formulação do 

Criminoso Otávico, aquele cujo arranjo interno gerou uma predisposição nata a 

delinquência. Todavia, diante de inconsistências conceituais, Cesare passou a conceber 

um sistema que reconheça múltiplas causas, das quais destacam-se: o nato; a paixão; a 

loucura; a ocasião; e a epilepsia. Embora a noção do delinquente nato não tenha 

conseguido o alcance pretendido por Lombroso, foi a precursora da antropologia 

criminal, que, a seu tempo e método, ensejava uma relação causal que se determina a 
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ocorrência do comportamento delitivo. Essa influência pode ser observada ainda na 

Sociologia Criminal. 

• Fase Jurídica (Rafael Garofalo): Destaca-se pela sistematização das ideias 

desenvolvidas pela Escola e pela formulação do Conceito natural de delito, permitindo 

a melhor identificação da conduta delitiva em análise. Posto que tenha sido um expoente 

de sua fase, Garafalo majoritariamente é criticado pela doutrina criminal pela sua 

repulsa aos métodos, que visam reintroduzir o delinquente na sociedade. 

• Fase Sociológica (Enrico Ferri): O precursor da fase em comento, Enrico Ferri, é visto 

enquanto pai da Sociologia Criminal. Assim como Lombroso, adota a concepção de 

Defesa Social através da intimidação geral. Em sua obra cardeal, Sociología Criminal, 

mostra-se alinhado a noção de prevenção especial de Garofalo e às noções 

antropológicas de Lombroso, no entanto, entende, de maneira inovadora, que a maioria 

dos criminosos poderia ser readaptados ao convívio social, com ressalva aqueles tidos 

como habituais. 

Apesar de predominantemente ter enquanto finalidade a ideia de Defesa Social, a Escola 

Positiva é tida como fundamental para a concepção da pena enquanto um mecanismo de 

ressocialização do delinquente. Tem, como característica predominante, a interdisciplinaridade, 

sofrendo enorme influência das concepções da Criminologia. De acordo com as lições de 

Bitencourt pode-se destacar o seguinte: 

 

A Escola Positiva teve enorme repercussão, destacando-se como algumas de suas 

contribuições: a) a descoberta de novos fatos e a realização de experiências ampliaram 

o conteúdo do direito; b) o nascimento de uma nova ciência causal-explicativa: a 

criminologia; c) a preocupação com o delinquente e com a vítima; d) uma melhor 

individualização das penas (legal, judicial e executiva); e) o conceito de 

periculosidade; f) o desenvolvimento de institutos como a medida de segurança, a 

suspensão condicional da pena e o livramento condicional; e g) o tratamento tutelar 

ou assistencial do menor. (BITENCOURT, 2018) 

 

Logo, a Escola Positiva, juntamente com a Clássica, desponta como pioneira em uma 

análise holística da pena e do delito, suas conclusões, até o presente momento, são tidas como 

pontos de partidas e fundamentos para inúmeros estudos da ciência penal, bem como podem 

ser visualizadas em políticas públicas implementadas no Brasil e em diversos países. 
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3.1.3 Outras escolas 

Muito embora as escolas supracitadas sejam as mais importantes a serem destacadas, 

dada a complexidade e a inovação levantadas pelos seus teóricos, é pertinente dedicar algumas 

linhas para discorrer sobre outras Escolas, que delas sobrevieram e fundamentaram-se. A 

despeito do antagonismo escatológico característicos dos Clássicos e dos Positivistas, as novas 

escolas, também denominadas de escolas intermediárias ou escolas ecléticas, desenvolvem seu 

pensamento sem promover mudanças paradoxais, por vezes, inclusive, valendo-se do 

pensamento de correntes predecessoras. 

A primeira delas é a Escola Crítica, também nomeada de terza scuola. Seus integrantes 

observavam a responsabilização a partir de um viés moralista, o que possibilitou ponderações 

acerca da imputabilidade, bem como rechaçou a fundamentação pautada na noção de livre-

arbítrio.  

De forma sincrética Bitencourt (2018) descreve os principais pontos da corrente Crítica: 

[...] o homem é determinado pelo motivo mais forte, sendo imputável quem tiver 

capacidade de se deixar levar pelos motivos. A quem não tiver tal capacidade deverá 

ser aplicada medida de segurança e não pena. [...]. O crime, para esta escola, é 

concebido como um fenômeno social e individual, condicionado, porém, pelos fatores 

apontados por Ferri. O fim da pena é a defesa social, embora sem perder seu caráter 

aflitivo, e é de natureza absolutamente distinta da medida de segurança. 

(BINTENCOURT, 2018) 

 

A segunda Escola a ser destacada, dentro das correntes intermediárias, é a Escola 

Moderna Alemã – também conhecido como Escola de Política Criminal ou Escola de 

Sociológica Alemã, cujo principal expoente intelectual é o ilustre jurista e político austríaco 

Franz von Liszt. Em seu escopo, essa corrente tida enquanto moderna observa o padrão eclético 

e atua de modo semelhante a Escola Crítica. 

Para tanto, a Escola Sociológica alemã apresenta enquanto o seu principal predicado a 

distinção entre o Direito Penal (o qual é analisado por uma lógica abstrata) e as demais ciências 

criminais (que devem ser elucidadas por práticas de cunho indutivo-experimental). Assim 

como, a Escola Crítica adota a noção de imputabilidade, o que acrescenta ao delito uma acepção 

de fenômeno social. Acerca da pena, ainda que observe a necessidade de uma expiação 

retributiva, adverte que a penalidade deve ter como prioridade a finalidade preventiva. 

A partir da tentativa de replicar o método das ciências naturais no Direito Penal, surge 

a Escola Técnico-Jurídica. Esta observa a supracitada atitude enquanto um equívoco, o que 

faz com que os seus adeptos apontem que os estudos positivistas e suas apropriações levaram 

o Direito Penal a confundir-se com a Política Criminal e com a própria Criminologia. Desse 



29 

 

modo, visando atingir o verdadeiro objeto do direito penal, passaram a renovar a metodologia 

aplicada a esse, com a finalidade de ressaltar o funcionalismo jurídico, em detrimento de 

aspectos antropológicos, sociológicos e outros. 

Sustentando tal concepção, não nega a importância dos outros estudos, embora, aponte 

a sua heterogeneidade dentro do sistema penal, que, em sua essência, visa o estudo das 

normativas penais. Nesses termos, observa o delito unicamente enquanto uma relação jurídica, 

ressalta os entendimentos lançados pelas correntes supracitadas, todavia, observa que a 

responsabilidade deve decorrer da livre vontade do agente. 

Por fim, a última das correntes ecléticas é a Escola Correcionalista. A segunda de 

origem germânica, que tem como expoente Karl Roder, e enquanto inovação, nas palavras de 

Bitencourt (2018): “fixar a correção ou emenda do delinquente como fim único e exclusivo da 

pena.”. Essa corrente visa observar as causas do delito e alterá-las, colocando em segundo plano 

o debate acerca da imputabilidade do agente 

O desenvolvimento das Escolas de Direito Penal que sucedem os Clássicos e os 

Positivistas representa uma tentativa de consenso acerca do conteúdo objeto da Ciência Penal. 

Desse dissenso dissociam-se a criminologia, voltada para a explicação do fenômeno delitivo, e 

a dogmática, centrada na avaliação e sistematização das leis e das normas. Sendo assim, ainda 

que, as referidas escolas destaquem de forma pioneira a necessidade de observar-se o delito 

enquanto um fenômeno, não conseguem desenvolver de modo satisfatório tal proposição. 

 Por outro lado, destaca-se ainda que a crítica doutrinária, porém, assevera que a análise 

dogmática e a criminológica possuem seus pontos positivos e negativos. Desse modo, devem 

ser ponderadas conjuntamente para poder surtir resultados positivos na Política Criminal. Logo, 

para o presente trabalho, é fundamental o estabelecimento de uma noção sobre criminologia, 

com destaque as teorias, escolas e estudos oriundos dessa ciência que forem pertinentes ao 

presente trabalho. 

 

3.2 Criminologia 

Atualmente, a Criminologia é uma ciência destacada dentro das mais diversas 

sociedades. Essa visibilidade decorre de diversos fatores, dentre os quais destaca-se o advento 

da Criminologia Cultural, que tem entre suas antagônicas características a glamorização da 

figura do Criminoso e a espetacularização da prática criminal. 

Assim, é comum observa-se, tanto no âmbito nacional quanto no internacional, a maciça 

presença de seriados, filmes e novelas que retratam a delinquência, ou mesmo o próprio 

delinquente, colocando-o, em diversas ocasiões, em uma posição de prestígio e destaque. Do 
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mesmo modo, mostra-se igualmente rotineiro, dentro das programações jornalísticas, quadros, 

ou mesmo programas, centrados em noticiar operações policiais e crimes da forma mais 

detalhada possível. 

Sendo consenso a socialização do fenômeno delitivo, é fundamental estuda-lo de modo 

científico. Para esse fim, elege-se, dentro das ciências criminais, a criminologia. Antes de 

adentrar no tratamento dogmático recebido pela criminologia, é necessário um exame prévio 

do seu significado. A essa demanda, etimologicamente, a criminologia advém da uma junção 

greco-latina de crimino (crime) com logos (estudo), podendo em tradução livre significar o 

“estudo do crime”.  

Essa simbiose etimológica, da qual resulta a tradução supracitada, tende a uma 

concepção reducionista, uma vez que a criminologia se volta, ainda, para a análise de 

circunstâncias sociais, características das vítimas, do criminoso, entre outras temáticas. Nesses 

termos, assevera Gonzaga: “Assim, pode-se dizer que a Criminologia é uma ciência autônoma 

que estuda o criminoso, o crime, a vítima, os controles sociais formais e informais que atuam 

na sociedade, bem como a forma de prevenção da criminalidade”. (GONZAGA, 2018, p. 13) 

Logo, a despeito do que ocorre no Direito Penal, que atribui maior relevância para as 

contraposições entre o aparato normativo e o fato material, a criminologia volta-se para o 

fenômeno delitivo em si, objetivando diagnostica-lo. Atingida essa explicação, tem-se o 

substrato necessário para buscar-se uma prevenção da prática delitiva, a ser executada no 

âmbito da Política Criminal. 

A origem do pensamento criminológico é doutrinariamente atribuída a Escola Clássica 

e a Positiva. Todavia, nos moldes do que foi visto, observa-se que a Terza scuela, por ser uma 

junção doutrinária das escolas antecessoras, possui traços aptos a serem ponderados pela ciência 

da Criminologia. Tendo as três correntes supracitadas já sido analisadas em itens próprios, faz-

se necessário a apreciação de outras correntes doutrinárias que tiveram destaque na 

Criminologia. 

 

3.2.1 Criminologia interacionista 

Também conhecida como labeling approach, surge nos Estados Unidos na Década de 

1960, tendo como autores mais destacados Erving Goffman (1922) e Howard Becker (1928). 

Seu objetivo principal é observar a influência do aspecto social na figura do delinquente. Assim, 

para essa corrente o criminoso tem sobre si a incidência de um forte estigma social. 

Nesse sentido, relata Christiano Gonzaga (2018): 
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A sociedade define, por meio dos controles sociais informais, o que se entende por 

comportamento desviado, isto é, todo comportamento considerado perigoso, 

constrangedor, impondo sanções àqueles que se comportarem dessa forma. Condutas 

desviantes são aquelas que as pessoas de uma sociedade rotulam às outras que as 

praticam. A teoria da rotulação de criminosos cria um processo de estigmatização para 

os condenados, funcionando a pena como algo que acentua as desigualdades. Nessa 

interação estigmatizante, o sujeito acaba sofrendo reação da família, de amigos, 

conhecidos e colegas, acarretando a marginalização nos diferentes meios sociais. 

(GONZAGA, 2018, P. 57) 

 

A partir dessa formulação, a corrente Interacionista possibilita o estabelecimento de uma 

correlação entre o crime, o criminoso e a sua respectiva classe social, entendendo que esse 

processo não se deu ao acaso, mas que obedece a uma sistemática, na qual a classe dominante 

tipifica delitos, voltando-se para estigmatização de uma figura criminosa particular, 

notadamente das classes não-dominantes. 

 

3.2.2 Teoria da desorganização social, teoria ecológica criminal – escola de chicago 

O conjunto das teorias supracitadas correlaciona o crime com a coesão social, elencando 

fatores como demografia, urbanização e desajuste social como os responsáveis pela ocorrência 

das práticas delitivas. Todavia, a Teoria Ecológica Criminal, vale-se da análise de 

microrregiões, tidas por unidades ecológicas, o que na prática equivaliam a vivência dos bairros 

e comunidades locais.  

Das referidas observações, a teoria da Desorganização Social atribui a ocorrência de 

delitos a fatores como pobreza e distribuição da raça/etnia, dentro dos diversos estratos sociais, 

outrossim, a teoria Ecológica Criminal observa os referidos fatores sob a ótica das matrizes 

unitárias das microrregiões, de forma estática (em um determinado momento) e dinâmica (ao 

longo do tempo). 

Dessa maneira, conceito trazido pela teoria da Desorganização Social, é replicado, sob 

a ótica da Teoria Ecológica Criminal, na obra Delinquency areas (1929), de autoria de Clifford 

Shaw, inaugura o pensamento criminológico que visa compreender o comportamento delitivo 

a partir da arquitetura da cidade, o qual, a partir do início dos anos 1900, sofreu grandes 

mudanças em sua estrutura, decorrente do processo de industrialização. Em seu pioneiro estudo, 

Shaw colhe os dados oficiais sobre a criminalidade juvenil da cidade de Chicago por diversos 

anos, e os contrapõem com o movimento de crescimento, notadamente desordenado, da cidade. 

Como resultado, o pesquisador observa que em decorrência a esse crescimento houve um 

aumento nos índices de criminalidade. 
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Ao analisar os seus resultados, Clifford estabelece três círculos concêntricos para os 

quais atribui um índice de criminalidade, da seguinte forma: 

1. Centro Cívico: formado notadamente por entes estatais, como Prefeitura, Batalhões de 

Polícias e afins, possui indicador zerado de criminalidade, o que deflui da presença do 

enorme aparato estatal. 

2. Subúrbios: zonas residenciais, onde os trabalhadores da zona cívica residem, possuindo 

baixo índice de criminalidade. 

3. Gueto: Periferias ou favelas, para a nomenclatura pátria, são os locais com maior 

estatística criminal, tendo por característica a insipiente presença do aparato estatal, o 

que facilita a proliferação das práticas criminais. 

Da análise dos círculos, tem-se a noção de que a correlação entre arquitetura da cidade 

e a prática delitiva é equalizada pela proximidade com os entes estatais. Dessa forma, o trânsito, 

no sentido dos centros cívicos para os guetos, passando pelo subúrbio, é sucessivamente mais 

suscetível a práticas delitivas, em decorrência do afastamento gradual da presença do Estado 

nas áreas. 

 

3.2.3 Escola crítica e teoria da anomia 

Parte da noção de estigmatização proposta pela Escola Interacionalista, 

consubstanciados com os ensinamentos de Karl Marx, de que o crime e o criminoso surgem do 

embate entre rico e pobre. Assim, por meio desse ideal de luta de classes, especializa-se a noção 

interacionalista, todavia, essa passa a ser centrada na figura do trabalhador, afligido pelos donos 

dos meios de produção. 

Modernamente, a Teoria Crítica ainda se faz presente em inúmeras políticas públicas e 

discursos políticos que prelecionam a supressão das desigualdades sociais como forma de 

diluição da problemática criminal. Dessa forma, o combate a concentração de poder e renda 

seria, sob o enfoque crítico, a melhor forma de prevenção contra o fenômeno delitivo. Nesse 

diapasão, a teoria encontra-se disposta de modo alternativo as teorias que invocam o livre 

arbítrio como fator preponderante para a prática delitiva. 

Partindo da observação dos aspectos socioeconômicos, surge, a partir das formulações 

de Merton (1938), a Teoria da Anomia. A referida corrente teórica observa que o indivíduo opta 

pela prática delitiva, quando se frustra frente a sua insuficiência de recursos. Outros autores 

desenvolveram suas pesquisas nessa mesma linha metodológica. Entretanto, de modo geral, 

pode-se assevera que todas as pesquisas foram pautadas em indicadores que contemplassem a 

insuficiência de recursos frente as demandas econômicas da sociedade. 
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3.2.4 Outras teorias: fatores de população e gênero 

Dentre os aspectos que afetam positivamente o crescimento das ocorrências criminais, 

diversos estudos destacam como fator determinante alterações na estrutura populacional, tanto 

em seu adensamento/redução, quanto da mudança da composição dos seus extratos etários. 

Sendo assim, predominantemente, as pesquisas modernas apontam que a maior parte das 

infrações criminais afligem jovens, majoritariamente do sexo masculino 

Sobre esses padrões, em análise sobre a bibliografia, destacam, em obra sobre a 

temática, Cerqueira, Mello e Soares (2012): 

 

[...]. Esses padrões que relacionam idade e gênero do perpetrador, foram descritos em 

vários trabalhos, como em Graham e Bowling (1995) e Flood-Page et al. (2000). Em 

igual medida, os jovens do sexo masculino também são os mais vitimados, de acordo 

com os padrões e estatísticas internacionais, conforme descrito por Legge (2008) e 

Hunnicutt (2004). Segundo Hirschi e Gottfredson (1983), a relação entre idade e crime 

seria um dos poucos fatores invariantes entre as condições sociais e culturais em todos 

os grupos sociais e em todos os tempos. Mello e Schneider (2004) argumentaram que 

a dinâmica da estrutura etária ocorrida no Estado de São Paulo nos anos 1990 e 2000 

foi um dos fatores principais que explica o crescimento dos homicídios na década de 

90 e a queda nos anos seguintes. [...]. (CERQUEIRA, MELLO, E SOARES, 2012, p. 

5 e 6) 

 

Outro ponto a ser destacado nas observações sobre aspetos determinantes para a 

ocorrência de delitos, encontra-se ligado com a noção de gênero. Sendo assim, para além do 

apontamento da maior vulnerabilidade masculina, nos últimos anos, diversas análises voltaram 

sua ótica para observar o delito contra a população feminina ressaltando suas particularidades. 

Essas referidas distintinções, são ressaltadas por Nobrega Júnior (2010), em tese que 

versa sobre a temática: 

 

Soares e colaboradores (2009) afirmam que “os homicídios de mulheres ocorrem na 

maior parte das vezes dentro de casa, cometidos por seus ex ou atuais companheiros 

– esse tipo conhecido também como homicídio entre íntimos” (idem, 2009: 221). 

Interessa ressaltar que, apesar disso, os modelos matemáticos aqui produzidos 

apontam para uma tendência dinamizadora descendente nos dois períodos analisados, 

1995 e 2005, entre as mortes por agressão feminina com um desenho semelhante à 

violência homicida masculina. Sabe-se que as causas das mortes por agressão de 

homens e mulheres são diferentes. O homem geralmente é assassinado na rua e as 

mulheres no âmbito doméstico (Soares, Souza e Ribeiro, 2009). 

 

Ao lado das Ciências Criminais, outras literaturas, de áreas afins, devem ser destacadas, 

dada a importância dos estudos que desenvolveram. Dentre essas, enaltece-se a Teoria 
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Econômica do Crime, que, a partir da metódica da ciência econômica, analisa o fenômeno da 

criminalidade. 

 

3.3 Teoria econômica do crime 

A teoria econômica do crime vem experimentando grandes avanços, nos últimos anos, 

e tem proporcionado um grande número de modelos, todos se ocupando em explicar, sob o 

ponto de vista econômico, o fenômeno da criminalidade. A literatura existente sobre o crime 

permite distinguir três correntes básicas de pensamento. A primeira, denominada de 

biopsicossociológica, é resultante do desdobramento da antiga visão biológica, que durante 

muito tempo foi responsável pela formação do que hoje se costuma chamar de direito penal 

clássico.  

Com a evolução da análise científica, a visão biológica ampliou-se, elegendo os fatores 

psicológicos e sociológicos como elementos importantes para a formação do caráter criminoso. 

O principal argumento dessa visão é que o indivíduo herda genes característicos do 

comportamento criminoso e, a depender do ambiente social em que o indivíduo se insere, tais 

características se exteriorizam, revelando o seu comportamento criminoso. Esse 

posicionamento foi visto na Escola Clássica (item 3.1.2), a partir dos postulados introduzidos 

por Lombroso. 

A segunda corrente de pensamento, de cunho institucionalista e ideológico, defende a 

tese de que o comportamento criminoso está vinculado às características do processo capitalista 

e é o resultado direto das alterações do comportamento empresarial ocorrido no período pós-

industrial (FUKUYAMA, 1999). Os cientistas enquadrados nessa corrente de pensamento 

acreditam que, devido ao processo empresarial centralizador de capital e os avanços 

tecnológicos resultantes, os ambientes sociais tornaram-se mais propensos às atividades 

criminosas. Segundo essa linha de pensamento, o convívio social do capitalismo pós-industrial 

incentivou a chamada degeneração moral e assim permitiu o crescimento da atividade 

criminosa.  

Atualmente, a literatura critica tal posicionamento, apontando que o capitalismo não tem 

ligação com a violência, uma vez que em diversos países o desenvolvimento econômico deu-

se paralelamente com um decréscimo das práticas delitivas.  

Essa crítica ao posicionamento marxista é muito bem construída em Nóbrega Júnior 

(2010): 

Não obstante, os autores observaram que, quando aplicados métodos quantitativos nas 

análises sobre o fenômeno em destaque, os resultados empíricos mostram relações 

que revelam uma surpresa: riqueza e desenvolvimento econômico podem levar a 
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crescimento nas taxas de homicídios. Citando Lester (1996) apontaram que o estudo 

deste autor demonstrou uma relação positiva entre o produto interno bruto (PIB) per 

capita com as taxas de homicídios, numa amostra que relacionava mais de 44 países. 

Barata e Ribeiro (2000), com isso, afirmaram ser mais importante avaliar o impacto 

da desigualdade social, da urbanização e dos crescimentos populacionais do que levar 

como variável independente a pobreza, que teria uma relação direta com questões 

meramente econômicas. De toda forma, nesse estudo levaram em consideração 

variáveis consideradas proxies para pobreza, como o coeficiente de Gini e a renda 

familiar. (NOBREGA JÚNIOR, 2010, p. 61) 

 

Finalmente, a terceira corrente de pensamento, que teve em Gary Stanley Becker 

(1968) seu pioneiro (e por isso pode ser considerado como o pai da teoria econômica do crime), 

postula um comportamento otimizador por parte do indivíduo que contempla a possibilidade de 

envoltura em qualquer ação criminosa. Nessa visão, a prática de crimes é uma atividade ou 

setor da economia, e o criminoso é aceito como um agente econômico (em qualquer uma das 

suas múltiplas formas, ou seja, empresário, investidor, trabalhador, etc.), respondendo a 

incentivos econômicos dispersos na sociedade, mobilizando recursos produtivos, fazendo 

investimentos, avocando riscos e decidindo quanto tempo alocar ao trabalho legal e/ou ilegal.  

Nesse sentido, destaca Nóbrega Junior (2010): 

 

Os estudos baseados em teorias que tem como base a economia (estrutura econômica) 

ou a Escolha Racional (ER) tiveram como ponto de partida teórico o trabalho seminal 

de Gary Becker (1968) “Crime and Punishment: an Economic  Approach”. Por essa 

teoria o ato criminoso decorreria de uma avaliação racional do indivíduo em torno de 

uma cesta de oportunidades entre o mercado formal e o mercado informal (ou ilícito). 

A decisão do indivíduo de cometer ou não o crime estaria atrelada a um processo de 

maximização de utilidade esperada. O indivíduo, dentro do quadro de oportunidades 

disponíveis, racionalizaria os potenciais ganhos resultante da ação criminosa, o valor 

da punição e as probabilidades de detenção associadas, também, ao custo de se 

cometer o delito. O parâmetro utilizado seria o confronto entre o salário que o 

individuo poderia receber no mercado formal (levando em consideração sua 

formação, posição social, etc.) e o salário percebido no mercado informal ou ilegal. 

(NOBREGA JÚNIOR, 2010, p. 48) 

 

Assim, por estar centrada no cerne da teoria econômica e fundamentada no princípio 

hedonístico do máximo com o mínimo de esforço, essa última corrente de pensamento é mais 

abrangente e estabelece que a criminalidade não pode estar dissociada dos problemas estruturais 

e conjunturais. Segundo essa corrente, os níveis educacional e cultural dos indivíduos e as 

possibilidades de sucesso do crime - características estruturais - incluídos às características 

conjunturais, permitem explicar o avanço sistemático da criminalidade nas principais regiões 

do país. Altos índices de desemprego e concentração de renda e baixos níveis de educação e 

rendimento do trabalho, somados às ineficiências das policias e da Justiça, por certo 
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contribuíram para o crescimento e o agravamento do problema da criminalidade. Dessa forma, 

qualquer tentativa de implementar políticas públicas de combate à criminalidade, sem levar 

essas questões socioeconômicas em consideração, está fadada ao insucesso. 

Os modelos econômicos sobre o crime inseridos nessa terceira corrente de pensamento, 

podem ser classificados em quatro grandes grupos distintos. No primeiro, encontram-se os 

modelos de alocação ótima do tempo, os quais admitem que o indivíduo escolhe aplicar parte 

do seu tempo na atividade criminal em função da sua utilidade esperada. Dessa forma, a função 

de utilidade esperada do criminoso depende dos ganhos nas atividades legal e ilegal (BECKER, 

1968). No segundo grupo, encontram-se os modelos de portfólio, que modelam as decisões dos 

indivíduos em participar do crime através da escolha de quanto de sua riqueza o indivíduo deve 

alocar no mercado legal e ilegal, através do envolvimento no crime, atividade arriscada 

(SANDMO apud CARREIRA-FERNANDEZ, 1998). No terceiro grupo, estão os modelos 

comportamentais, fundamentados em interações sociais, que tentam explicar a atividade 

criminal através do relacionamento social dos subgrupos, transmitindo informações e 

incentivando a atividade criminal (MAGALHÃES, 1997).  

Finalmente, no último grupo, estão os modelos de migração, que estabelecem que os 

indivíduos avaliam as oportunidades disponíveis no setor legal e ilegal, migrando para a 

atividade criminal se os ganhos esperados superarem os custos de migração, os quais incluem 

os custos pecuniários e não pecuniários (CARREIRA-FERNANDEZ, 1998; CARREIRA-

FERNANDEZ; MALDONADO, 1999). 

Essa importante corrente de pensamento econômico, com seus múltiplos modelos, que 

formam a base da teoria econômica do crime, reconhece a prática de crimes lucrativos como 

uma atividade ou setor da economia, tal qual qualquer outra atividade econômica tradicional. E 

o criminoso é um verdadeiro empresário, no sentido lato da palavra, mobilizando recursos 

produtivos, assumindo riscos e objetivando lucros nesse setor ilegal da economia. A atitude dos 

indivíduos empresários do crime depende, fundamentalmente, da probabilidade de sucesso 

nessa atividade arriscada, a qual está relacionada aos custos e benefícios dessa atividade ilegal, 

relativamente às atividades legais, mas é afetada por uma série de variáveis socioeconômicas. 

Esses modelos permitem a especificação de uma curva de “oferta de atividades criminosas”, 

com uma grande aplicabilidade prática. 

Nesse sentido, a atratividade da atividade criminal está estreitamente relacionada com 

certas variáveis econômicas, as quais são alteradas significativamente através do processo de 

desenvolvimento econômico, tais como nível de renda per capita, índice de concentração de 

renda e grau de urbanização, entre outras. 
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Visando abalizar as doutrinas supramencionadas, é pertinente ao desenvolvimento do 

presente trabalho, olvidar a construção de uma análise qualitativa. Para esse fim, elegeu-se 

enquanto delito a ser mensurado o homicídio, para campo de pesquisa o Estado da Paraíba, 

tendo como recorte temporal o interregno de 2000 a 2015 e como fonte de pesquisa, dados 

encontrados na plataforma DATASUS. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada pode ser assinalada para o objetivo da pesquisa como descritiva 

(pois, prima em expor as características da evolução demográfica da população paraibana entre 

2000-2015) e explicativa (uma vez que busca analisar e identificar as causas do fenômeno da 

violência, especificamente, dos homicídios ocorridos como trajetória no mesmo período e na 

mesma sociedade); quanto aos instrumentos empregados para a coleta de dados, como 

bibliográfica (fundamentado em informações associadas aos estudos de escolas e teorias sobre 

delito, crime, criminalidade, violência e homicídio) e documental (abalizado em conhecimentos 

expostos em fontes documentais oficias, sobretudo, Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde - DATASUS); e quanto à forma de interpretar e solucionar o problema, como 

quantitativa (já que o objetivo foi compreender o fenômeno da violência, designadamente, do 

homicídio através da coleta de dados numéricos, apontando características das vítimas e a 

agregação evolutiva do fenômeno com aspectos socioeconômicos pertencentes à sociedade 

paraibana). 

Em termos de ação, a pesquisa realizada foi secundária, sendo os dados provenientes de 

instituições governamentais ou supranacionais oficiais. De forma detalhada, os dados sobre a 

população paraibana foram auferidos dos portais do DATASUS e no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), os dados sobre homicídios foram originários do portal do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), os dados sobre Índice de 

Desenvolvimento Humano foram gerados a partir das informações disponibilizadas no portal 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e os dados sobre o 

Coeficiente de Gini foram oriundos do portal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD) realizada pelo IBGE. 

Como nota técnica exalta-se que a opção do SIM/DATASUS como banco de dados 

ocorreu em decorrência da qualidade, da uniformidade e padronização dos resultados em termos 

municipais, estaduais e nacional, além do elevado nível de credibilidade, coerência e 

organização, que explana de forma mais adjunta e verídica a realidade das mortes por 

agressão/homicídios no Brasil.  

Como explicação, o SIM/DATASUS foi instituído com o desígnio de sistematizar os 

dados sobre mortalidade no Brasil, gerando dados estatísticos confiáveis sobre mortalidade e, 

consequentemente, permitindo a elaboração de indicadores de saúde e análises conjunturais que 

fundamentam a formação, o planejamento e a avaliação de ações e programas governamentais 

em todas as esferas de governo. 
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De modo tipificado, o SIM/DATASUS possui como fonte de dados as declarações de 

óbito, preenchidas por médicos e angariadas por meio de cartórios. A causa de óbito, por sua 

vez, é cadastrada equipolente às determinações da Classificação Internacional de Doenças 10ª 

revisão (CID 10) estabelecidas internacionalmente desde 1996, conforme parâmetros da 

Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Como este trabalho vincula-se estritamente a questão do homicídio, foram selecionados 

apenas a variáveis que identificam esta ação (discriminados sob as rubricas X85 a Y09 e Y35 

e Y36). Abaixo está exposto no quadro 01, o código e sua respectiva caracterização de causa 

(óbito/homicídio).  

 

Quadro 01 – Tipificação dos Homicídios por Categoria CID10 

X85 - Agressão meio drogas medicamentos e substâncias biológicas 

X86 - Agressão p/meio de substâncias corrosivas 

X87 - Agressão p/pesticidas 

X89 - Agressão outros produtos químicos substâncias nocivas especificadas 

X90 - Agressão produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas 

X91 - Agressão enforcamento estrangulamento sufocação 

X92 - Agressão p/meio de afogamento e submersão 

X93 - Agressão disparo de arma de fogo de mão 

X94 - Agressão disparo arma fogo de maior calibre 

X95 - Agressão disparo outra arma de fogo ou não especificada 

X96 - Agressão p/meio de material explosivo 

X97 - Agressão p/meio de fumaça fogo e chamas 

X98 - Agressão vapor agua gases ou objetos quentes 

X99 - Agressão objeto cortante ou penetrante 

Y00 - Agressão p/meio de um objeto contundente 

Y01 - Agressão p/meio projeção de um lugar elevado 

Y02 - Agressão p/ projeção ou colocação da vítima diante de objeto em movimento 

Y03 - Agressão p/meio de impacto veículo a motor 

Y04 - Agressão p/meio de forca corporal 

Y05 - Agressão sexual p/meio de forca física 

Y07 - Outras síndromes de maus tratos 

Y08 - Agressão p/outros meios especificados 

Y09 - Agressão p/meios não especificados 

Y35 - Intervenção legal 

Y36 - Operações de guerra 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do SIM/DATASUS/MS). 

 

Como ferramenta para a efetivação da pesquisa foram aplicados instrumentos de 

estatística descritiva, com o emprego de gráficos de diagrama em barra horizontal e lineares, 

quadros e figuras e uma matriz de correlação de Pearson (detalhadamente explicado na quinta 

seção). 
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5 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DA PARAÍBA 

 A proposição central desse capítulo versa em expor uma análise comparativa entre a 

evolução da população do estado da Paraíba e seus caracteres fundamentados em sexo, idade e 

cor/raça, bem como, o nível de concordância (simetria) com o total absoluto e relativo de 

homicídios concretizados no período de 2000 a 2015. Como adjacência, também será 

promovido um exame do nível de correlação entre a taxa de homicídios estadual por grupo de 

cem mil habitantes, com indicadores socioeconômicos (Índice de Desenvolvimento Econômico 

- IDH - e o Coeficiente de Gini), cientificamente considerados varáveis relevantes de atenuação 

de ações nocivas voluntárias contra a continuidade da vida humana. 

  

5.1 Comparação entre o crescimento populacional e o número de homicídios na Paraíba 

 Observando o crescimento demográfico no estado da Paraíba no intervalo de 2000-2015 

(exposto no gráfico abaixo), pode ser constatado um processo de ampliação populacional 

contínuo. Em termos gerais, entre os anos citados, a população local cresceu a nível absoluto 

em 499.324 habitantes, o que gera uma média de expansão anual de 33.288,27 indivíduos. 

 

Gráfico 01 – Evolução da População Absoluta do Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

 

 Em contrapartida, na mesma intermitência temporal, os homicídios no estado da Paraíba 

totalizaram 16.833 óbitos, iniciando a série com 507 no ano de 2000 e finalizando com 1.522 

no ano de 2015 (como demonstrado no gráfico 02), gerando assim, uma média anual de 

1.052,06 homicídios e uma expansão absoluta (diferença entre o primeiro e o último ano em 

estudo) de 1.015 homicídios. 

 Como trajetória, a série foi majoritariamente progressiva, porém, ressalta-se uma 

pequena tendência de queda a partir do ano de 2012, quando foram registrados 1.525 
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homicídios, o que efetivamente representou uma diminuição de 89 óbitos, quando confrontado 

com os dados do ano precedente. Como sequência, o ano de 2013 foi marcado por leve ascensão 

(26 homicídios adicionais), seguindo de estabilidade no ano de 2014 (igualdade nos valores) e 

precedido de nova retração no ano de 2015 (diminuição de 29 homicídios). 

  

Gráfico 02 – Evolução Absoluta dos Homicídios no Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

 

 Já em termo relativo e tendo o ano de 2000 como base, averígua-se (no gráfico 03) uma 

ampliação linear total de 14,38% da população paraibana entre 2000-2015, fomentando uma 

média de crescimento anual de 0,96%. Tal ritmo de expansão demográfica caracteriza-se como 

natural, ou seja, proveniente da diferença entre o ritmo de natalidade e mortalidade estadual e 

compatível com o próprio cenário nacional e regional. 

 

Gráfico 03 – Evolução da População Relativa do Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

  

Como dissociação, a intensidade no avanço relativo de homicídios no estado da Paraíba 

foi desproporcional, gerando nos dezesseis anos de estudo (segundo o gráfico 04) um aumento 
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total equivalente a 200,20% e anual de 13,35%. Logo, o ritmo de crescimento nos homicídios 

no estado foi 13,92 vezes maior que o crescimento populacional. 

 

Gráfico 04 – Evolução Relativa dos Homicídios no Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

 

 Como decorrência, a taxa de homicídios estadual por grupo de cem mil habitantes (de 

acordo com o gráfico 05) passou de 14,60, no primeiro ano da série, para 38,32, no último ano 

do período. Logo, o crescimento total da taxa de homicídios estadual por grupo de cem mil 

habitantes entre 2000-2015 foi de 162,47%. 

 

Gráfico 05 – Taxa de Homicídios no Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 
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5.2 Confrontação por sexo entre o crescimento populacional e de homicídios na Paraíba 

 Analisando a trajetória de crescimento demográfico por sexo no estado da Paraíba no 

intervalo de 2000-2015 (exposto no gráfico subsequente), pode ser verificado um processo de 

ampliação populacional ininterrupto tanto para o extrato feminino como masculino. Em termos 

gerais, no período mencionado, a população feminina ampliou-se em 266.612, já o segmento 

masculino expandiu-se em 232.712 indivíduos. Tais resultados absolutos geraram em termo 

médio anual, um crescimento feminino de 17.774,13 contra 15.514,13 do fragmento masculino, 

o que ratifica a consonância estadual com o cenário nacional, uma vez que, a maioria dos 

estados brasileiros, apresentaram nas últimas três décadas um crescimento maior no segmento 

feminino como consequência da precocidade de encerramento nas vidas pertencentes ao extrato 

masculino, produto, sobretudo, de crimes violentos letais intencionais. 

 

Gráfico 06 – Evolução por Sexo da População Absoluta da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 
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 Como direcionamento de progressão, a série foi eminentemente ascendente tanto para o 

extrato masculino como feminino, porém, como demonstrado no gráfico abaixo, enquanto a 

trajetória feminina foi linear (ou seja, sem grandes oscilações), a evolução masculina constitui-

se como serpentina (especificamente uma sigmoide, ou seja, com formado de “S”), 

demonstrando um grande aumento no número de homicídios em um período específico (entre 

os anos 2001-2011), quando a totalidade de óbitos passou de 439 no ano de 2001 para 1.474 no 

ano de 2011. 

 

Gráfico 07 – Evolução por Sexo dos Homicídios Absolutos na Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

 

 Considerando o aspecto relativo e tendo o ano de 2000 como base, pôde ser apurada ao 

observar o gráfico 08, uma eminente sobreposição da participação feminina na composição da 

população paraibana. Como confirmação, o conjunto feminino passou percentualmente de 

51,25% no ano de 2000 para 51,52% no ano de 2015. Do mesmo modo, ressalta-se que em 

nenhum dos anos apreciados o fragmento feminino foi inferior numericamente ao masculino. 

 

Gráfico 08 – Evolução por Sexo da População Relativa da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 
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Como discrepância comparativa, quanto à taxa de crescimento populacional, a 

magnitude na expansão relativa de homicídios no estado da Paraíba foi desproporcional para 

ambos os sexos no interstício avaliado. O crescimento percentual no extrato feminino foi de 

152,27% (passando de 44 homicídios no ano de 2000 para 111 no ano de 2015) e no masculino 

foi de 203,67% (elevando-se de 463 homicídios no ano de 2000 para 1.406 no ano de 2015). 

Igualmente, merece menção o fato dos homicídios praticados contra o segmento masculino 

equivaler na série estudada em média a 91,77% de todos os crimes violentos letais intencionais, 

contra 8,07% da fração feminina e 0,16% para a categoria ignorada. 

 

Gráfico 09 – Evolução por Sexo dos Homicídios Relativos na Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 
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período, a taxa do grupo feminino foi de 4,37. Logo, a taxa masculina foi 12,00 vezes maior 

que a feminina, o que alude para a formulação urgente de ações voltadas para esse grupo. 

 

Gráfico 10 – Taxa de Homicídios por Sexo no Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 
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5.3 Contraposição por idade entre o crescimento populacional e de homicídios na Paraíba   

Excogitando a ascensão da população paraibana, ratificado por estratos etários entre 

2000-2015 (ilustrado no gráfico abaixo), pode ser constatado um crescimento absoluto total 

equivalente de 499.324 habitantes (passando de 3.472.851 no ano de 2000 para 3.972.175 no 

ano de 2015), porém, os estratos compostos por indivíduos entre 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 

anos e 15 a 19 anos apresentaram no mesmo intervalo retrações correspondeste, 

respectivamente, a 36.707, 23.854, 39.429 e 62.387 pessoas. De modo empírico, a diminuição 

nos três primeiros segmentos pode ser justificada pela redução ininterrupta da taxa de 

fecundidade, que vem sendo constatado no estado nos últimas quinze anos (de acordo com o 

IBGE, no ano 2000, a taxa de fecundidade era de 2,43 filhos por mulher já em 2015 ficou em 

1,76 filho por mulher). Enquanto que, no segmento entre 15 a 19 anos, a principal correlação 

explicativa esta associada à elevada taxa de homicídios envolvendo sujeitos desse fragmento 

social, sobretudo, a partir do ano de 2000, como pode ser ratificado no gráfico 12. 

 

Gráfico 11 – Evolução por Idade da População Absoluta da Paraíba entre 2000-2015* 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

* Os valores dos dados não foram adicionados por inviabilizarem a compreensão do gráfico. 
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 Ao sopesar, por sua vez, sobre a evolução dos homicídios no mesmo intervalo temporal 

(2000-2015) no estado da Paraíba, averígua-se (como corroborado no gráfico 12) que, dos 

16.833 homicídios registrados, 16 foram praticados contra pessoas que compõe o estrato entre 

0 a 1 ano de idade, 28 entre 1 a 4 anos, 304 entre 5 a 14 anos, 6.424 entre 15 e 24 anos, 5.198 

entre 25 a 34 anos, 2.531 entre 35 a 44 anos, 1.200 entre 45 a 54 anos, 581 entre 55 a 64 anos, 

278 entre 65 a 74 anos, 165 entre 75 anos ou mais, e 108 para pessoas com idade ignorada. 

Dessa forma, fica evidenciado como grupo com o maior índice de vulnerabilidade à violência 

(ou seja, com maior propensão de sofrer homicídio) indivíduos que estão na faixa de idade entre 

15 a 44 anos (especialmente, entre 15 a 34 anos). 

 

Gráfico 12 – Evolução por Idade dos Homicídios Absolutos na Paraíba entre 2000-2015* 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

* Os valores dos dados não foram adicionados por inviabilizarem a compreensão do gráfico. 

 

 Retornando a análise ao crescimento populacional em seu aspecto relativo, ficou 

demonstrado, no gráfico 13, que de, 0 a 29 anos, todos os segmentos populacionais paraibanos 

tiveram uma tendência de queda no período. Como decorrência, no ano de 2000, a população 

estadual entre 0 e 29 anos correspondia a 60,01% da população local, passando no ano de 2015 

a equivaler a 52,99%. Em contrapartida, a população de 30 ou mais anos de idade saltou de 

39,99% no ano de 2000 para 47,01% em 2015. Tais resultados comungam com a transição 

epidemiológica ou demográfica, citada anteriormente, ditados primariamente pela redução da 

taxa de fecundidade (abrandando o número de crianças e jovens) e secundariamente pela 

diminuição da taxa de mortalidade estadual (prolongando a expectativa de vida da população, 

como um todo e alterando a estrutura da pirâmide etária local). 

 

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Menor 1 ano 1 a 4 anos 5 a 14 anos 15 a 24 anos
25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos 55 a 64 anos
65 a 74 anos 75 anos e mais Idade ignorada



48 

 

Gráfico 13 – Evolução por Idade da População Relativa da Paraíba entre 2000-2015* 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

* Os valores dos dados não foram adicionados por inviabilizarem a compreensão do gráfico. 
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a 54 anos. Desse modo, ficou latente a faixa etária mais vitimada pela endemia gerada por 

crimes letais. 

 

Gráfico 14 – Evolução por Idade dos Homicídios Relativos na Paraíba entre 2000-2015* 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

* Os valores dos dados não foram adicionados por inviabilizarem a compreensão do gráfico. 
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Observando o gráfico anterior, constata-se como trajetória entre 2000-2015 que ocorreu 

na Paraíba uma elevação total relativa de homicídios correspondente a 300,20%. Todavia, 

merece ressalva a expansão nos estratos entre 15 a 24 anos (equivalente a 272,86%), entre 25 a 

34 anos (proporcional a 301,32%), entre 35 a 44 anos (equipolente a 314,86%), entre 45 a 54 

anos (similar a 354,05%) e entre 55 a 64 anos (igual a 346,67%). 

 Como resultado da incongruência entre a composição populacional e o número de 

assassinados por faixa etária, as taxas de homicídios no estado por grupo de cem mil habitantes 

são em média bastante divergentes. Como ratificação, a taxa de homicídios para o grupo de cem 

mil habitantes entre 0 a 14 anos de idade foi, em média no período, de 2,10, entre 15 a 44 anos 

de 55,14, entre 45 a 64 anos de 15,11, e entre 65 ou mais anos de 8,77. Como conclusão, o saldo 

exposto demostra a necessidade do direcionamento de leis e políticas públicas especificas para 

o combate da violência, sobretudo, contra os jovens. 

 

Gráfico 15 – Taxa de Homicídios por Idade no Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 
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5.4 Apreciação por cor/raça entre o crescimento populacional e de homicídios na Paraíba 
 

Examinando a avanço da população paraibana fragmentada por cor/raça entre 2000-

2015 (instruído no gráfico abaixo), pode ser observada uma ampliação absoluta de todas as 

etnias (branca, preta, parda, amarela e indígena), porém, em intensidade diferente. O estrato 

composto por pessoas pardas (como se identifica a maior parte da população do estado) 

aumentou em 289.025 indivíduos (passando de 1.856.370 em 2000 para 2.104.856 no ano de 

2015). O segundo segmento mais populoso, constituído por pessoa brancas, teve um acréscimo 

de 40.146 indivíduos (saltando de 1.483.041 em 2000 para 1.519.357 no ano de 2015). No 

entanto, o total de pessoas autodeclaradas negras apresentou um aditamento de 124.077 no 

período (avançando de 146.994 em 2000 para 261.766 no ano de 2015). O quarto maior 

agrupamento, composto por pessoas classificadas como amarelas, foi ampliado em 58.315 

indivíduos (transpondo de 2.459 em 2000 para 60.774 no ano de 2015). Por fim, a parcela 

formada por pessoas autodeclarada indígena, foi expandida em 14.855 indivíduos 

(transpassando de 10.170 em 2000 para 25.025 no ano de 2015).  

Como apreciação lacônica, fica evidenciado pelos números anteriormente citados em 

valores absolutos, que os grupos definidos por cor/raça que mais cresceram no Estado da 

Paraíba no intervalo em estudo foram, em ordem decrescente: pardos (classificados em vários 

países como multirraciais), negros, amarelos, brancos e índios, bem como, ocorreu uma redução 

(de 27.094) no número de pessoas sem declaração (cor ignorada). 

 
Gráfico 16 – Evolução por Cor/Raça da População Absoluta da Paraíba entre 2000-2015* 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do IBGE). 

* Os valores dos dados não foram adicionados por inviabilizarem a compreensão do gráfico. 
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16.833 homicídios registrados, 13.954 foram efetivados contra pessoas pardas, 970 contra 

pessoas brancas, 360 contra pessoas negras, 15 contra pessoas amarelas e 13 contra pessoas 

indígenas. Como complemento, destaca-se que 1.521 homicídios registrados no intervalo 

avaliado não tiveram a cor/raça de suas vítimas definidas (cor ignorada). 

Em termos de crescimento, o número total de homicídios no fragmento das pessoas 

pardas apresentou uma expansão absoluta entre o primeiro ano da série (2000) e o último ano 

(2015) de 894. Já para o agrupamento definido como branco o aumento foi de 36 homicídios, 

para o segmento classificado como negro a ampliação foi de 29 homicídios, para o estrato 

deliberado como amarelo houve redução de - 3 homicídios, e para o grupo determinado como 

indígena ocorreu retração de - 2 homicídios. 

 

Gráfico 17 – Evolução por Cor/Raça dos Homicídios Absolutos na Paraíba entre 2000-2015* 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

* Os valores dos dados não foram adicionados por inviabilizarem a compreensão do gráfico. 
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indígenas demonstraram tendência de aumento, pois, a participação total na população local 

expandiu-se comparativamente (já que no ano de 2000 pessoas de cor/raça amarela eram 

proporcionais a meramente 0,07% da população paraibana e pessoas de cor/raça indígenas eram 

análogas a 0,29% da população paraibana). 

 

Gráfico 18 – Evolução por Cor/Raça da População Relativa da Paraíba entre 2000-2015* 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do IBGE). 

* Os valores dos dados não foram adicionados por inviabilizarem a compreensão do gráfico. 

 

No que concerne ao percentual dos homicídios no intervalo apreciado (apresentado no 

gráfico 19), afere-se como média anual do período que 82,90% dos assassinados envolveram 

como vítimas fatais pessoas pardas, 5,76% pessoas brancas, 2,14% pessoas negras, 0,09% 

pessoas amarelas e 0,08% pessoas negras. 

 

Gráfico 19 – Evolução por Cor/Raça dos Homicídios Relativos na Paraíba entre 2000-2015* 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

* Os valores dos dados não foram adicionados por inviabilizarem a compreensão do gráfico. 
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 Como resultado da assimetria entre a composição populacional por etnia e o percentual 

de homicídios por cor/raça na Paraíba entre 2000-2015, as taxas de homicídios no estado por 

grupo de cem mil habitantes são em média demasiadamente discrepantes. Como confirmação, 

a taxa de homicídios para o grupo de cem mil habitantes para pessoas autodeclaradas pardas foi 

em média no período de 43,66, para pessoas autodeclaradas brancas foi de 4,00, pessoas 

autodeclaradas negras foi de 11,21, para pessoas autodeclaradas amarelas 11,02, e para pessoas 

autodeclaradas indígenas foi de 4,96. Como arremate, o resultado exposto comprova a 

imprescindível urgência no aprontamento de normas legais e ações públicas especificas para o 

combate da violência, sobretudo, a nível local contra pessoas autodeclaradas pardas 

(multirraciais). 

 

Gráfico 20 – Taxa de Homicídios por Cor/Raça no Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do IBGE e DATASUS/MS). 
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5.5 Análise da correlação entre a qualidade de vida, a distribuição de renda e a totalidade 

de homicídios ocorridos na Paraíba entre 2000-2015 
  

 Em virtude da ausência integral de dados sobre as condições de renda e parcial sobre o 

nível de escolaridade das vítimas de homicídio na Paraíba no período de 2000-2015, 

disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 

buscou-se como alternativa de teste a promoção da medição de correlação entre a taxa absoluta 

anual de homicídios no estado por grupo de cem mil habitantes e o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e o Coeficiente de Gini, materializado através da montagem de uma matriz de 

correlação. 

 O IDH foi selecionado, por ser um indicador universal de medida utilizado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para aferir a qualidade de vida 

e o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e 

renda. De forma específica, em termos de educação é apreciado a média de anos de estudo dos 

adultos e dos anos esperados de escolaridade das crianças; em nível de saúde é avaliado a 

expectativa de vida ao nascer (que envolve critérios que englobam condições nutricionais, 

médico-hospitalares e sanitárias); já, no que diz respeito à renda, é contemplado o quociente 

entre a Renda Nacional Bruta (RNB) com base na Paridade do Poder de Compra (PPC) por 

habitante, ou seja, o Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita). Assim, o IDH configura-

se como um indicador confiável sobre a evolução do pregresso (ou não) de um contingente 

populacional especifico como o estudado. 

 Exalta-se que o IDH é um indicador que oscila entre um intervalo que vai de 0 (nenhum 

desenvolvimento humano) a 1 (pleno desenvolvimento humano), demonstrando naturalmente 

que quando mais perto de 1 estiver o resultado do IDH, mais desenvolvido é a população 

observada. 

 

Figura 01 – Classificação do PNUD sobre o Grau de Variação do IDH 

 
  Fonte: ABC Consultoria Estatística, 2019. 

 

 Ressalta-se que, como nem sempre as melhorias gerais das condições de vida de uma 

sociedade são igualmente diluídas entre todos os estratos da população, sobretudo, em países e 

regiões com histórico exasperado de desigualdades de renda, foi também empregado à 
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correlação entre a taxa absoluta anual de homicídios no estado por grupo de cem mil e o 

Coeficiente de Gini no intervalo. 

 Destaca-se que o Coeficiente de Gini é um parâmetro internacional usado para mensurar 

o nível de distribuição de renda em certo período e em uma determinada população. O 

coeficiente varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo do 0, menor é a desigualdade de 

renda num país, ou seja, melhor a distribuição de renda. Quanto mais próximo do 1, maior a 

concentração de renda em um país.  

De forma tipificada, na figura 02 estão dispostas as dez escalas do Coeficiente de Gini, 

onde de 0,29 ou menos, significa um grau de distribuição “Muito Alta”; entre 0,39 a 0,30, 

representa um percentual de distribuição “Alta”; entre 0,49 a 0,40, expressa uma escala de 

distribuição “Média”; entre 0,59 a 0,50, constitui um nível de distribuição “Baixa”; e entre 1,00 

a 0,60, compõe um nível de distribuição “Muito Baixa”. 

 

Figura 02 – Grau de Variação do Coeficiente de Gini 

 
       Fonte: ABC Consultoria Estatística, 2019 
 

Por fim, como instrumento estatístico foi selecionado o Coeficiente de Correlação de 

Pearson (também chamado de correlação linear ou r de Pearson), que segundo Toledo e Ovalle 

(1985) têm como propósito medir e avaliar o grau de associação linear existente entre duas 

variáveis aleatórias. Em termos quantitativos, Coeficiente de Correlação de Pearson (r) 

exprime o grau de vinculação através de valores situados entre -1 e 1.  

 

Figura 03 – Grau de Variação do Coeficiente de Correlação de Pearson 

 
  Fonte: ABC Consultoria Estatística, 2019 

 

Como escala o Coeficiente de Correlação de Pearson (r), pode ser expresso de acordo 

com Toledo e Ovalle (1985), como: 
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• r = 0,9 a 1,0, para mais ou para menos indica uma correlação muito forte; 

• r = 0,7 a 0,9, positivo ou negativo indica uma correlação forte; 

• r = 0,5 a 0,7, positivo ou negativo indica uma correlação moderada; 

• r = 0,3 a 0,5, positivo ou negativo indica uma correlação fraca; 

• r = 0 a 0,3, positivo ou negativo indica uma correlação desprezível. 

Em termo efetivo, no estudo em curso, o Coeficiente de Correlação de Pearson (r), foi 

calculado seguinte fórmula abaixo: 

  

Onde X1,X2,...,Xn  e Y1,Y2,...Y3  são os valores medidos das variáveis X (Variável 

Dependente - Taxa de Homicídios) e Y (Variáveis Independentes - IDH e Coeficiente de Gini, 

correlacionadas separadamente com a Taxa de Homicídios), entre os anos de 2000-2015. 

 
e 

 
 

Por conseguinte, as fórmulas acimas expressão as médias aritméticas das variáveis. Já o 

quadro abaixo expõe os valores da série histórica dos três indicadores correlacionados. 

 

Quadro 02 – Dados da Série Histórica (2000-2015) 

Ano Taxa de Homicídios IDH Coeficiente de Gini 

2000 14,60 0,506 0,610 

2001 13,80 0,523 0,576 

2002 17,14 0,542 0,574 

2003 17,22 0,569 0,564 

2004 18,69 0,581 0,569 

2005 20,43 0,598 0,557 

2006 22,40 0,617 0,565 

2007 23,24 0,623 0,547 

2008 27,43 0,635 0,546 

2009 33,36 0,641 0,537 

2010 38,10 0,658 0,536 

2011 41,90 0,666 0,532 

2012 39,27 0,674 0,528 

2013 39,62 0,682 0,521 

2014 39,33 0,694 0,514 

2015 38,32 0,701 0,510 

              Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do IBGE, PNUD e DATASUS/MS). 
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Como apreciação dos resultados, o gráfico 21 confirmou uma trajetória 

majoritariamente progressiva da taxa absoluta anual de homicídios no estado da Paraíba por 

grupo de cem mil habitantes (Varável Dependente), com elevação acentuada ocorrida entre os 

anos de 2007 a 2011, quando a taxa passou de 23,24 para 41,90 (o que representou um 

crescimento de 80,29% em quadro anos). 

 

Gráfico 21 – Evolução da Taxa de Homicídios no Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do DATASUS/MS). 

 

 Como suplemento, o gráfico 22 demonstrou a evolução positiva linear do IDH estadual 

(Variável Independente) no período em estudo, o que em termos empíricos representou uma 

melhora na qualidade de vida da população paraibana (Considerando educação, saúde e renda), 

uma vez que, o índice passou de 0,506 no ano de 2000 para 0,701 em 2015 (significando 

aumento de 38,54%).  

 

Gráfico 22 – Evolução do IDH do Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do PNUD). 
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 Como aditamento, o gráfico 23 comprovou a trajetória predominantemente regressiva 

do Coeficiente de Gini (Variável Independente) no intervalo considerado, o que, de modo real, 

expressa uma melhoria na distribuição de renda na sociedade paraibana, uma vez que, quanto 

menor o resultado melhor o rateio das receitas geradas no período entre os estratos 

populacionais. Quantitativamente, o Coeficiente de Gini foi de 0,610 no ano de 2000 para 0,510 

em 2015 (significando retração de - 18,61%). 

 

Gráfico 23 – Evolução do Coeficiente de Gini do Estado da Paraíba entre 2000-2015 

 
Fonte: Autor, 2019. (Baseado nos dados do PNAD/IBGE). 

 

 Por fim, analisando a matriz de correlação do Coeficiente de Pearson, fica evidência 

uma correlação muito forte (acima de 0,9) entre as Taxas de Homicídio e o IDH (correlação 

positiva de 0,935911370 ou 93,59%), e entre as Taxas de Homicídio e o Coeficiente de Gini 

(correlação negativa de - 0,901258704 ou - 90,13%). Logo, o modelo de correlação bivariada 

evidencia que apesar das melhorias efetivadas na qualidade de vida da população paraibana e 

da atenuação na desigualdade na distribuição de renda, a violência demonstrada por meio das 

Taxas de Homicídio anuais continuou subindo entre 2000-2015. Como propositura dos dados, 

fica latente que o combate ao homicídio na Paraíba não será resolvido exclusivamente por 

melhorias econômicas e sociais, contrabando a literatura hegemônica sobre o tema. 

 

Quadro 03 – Modelo de Correlação Bivariada ou de Pearson 

 Taxas de Homicídio Coeficiente de Gini IDH 

Taxas de Homicídio 1   

Coeficiente de Gini -0,901258704 1  

IDH 0,935911370 -0,96270374 1 

     Fonte: Autor, 2019. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ciências criminais amoldam-se enquanto as principais teorias para a concepção do 

fato criminal e do fenômeno delitivo. A partir de sua contemplação, observa que o delito é, para 

o indivíduo, uma conduta excepcional, que ocorre apenas quando o controle social e o 

autocontrole fracassam conjuntamente. Paralelamente, ressalta que a criminalidade se amolda, 

para as diversas sociedades, enquanto uma constante, recorrente, em menor ou maio grau, 

quando por vezes adquire caráter violento. 

De modo dedutível, não existe coletividade desassociada com as práticas delitivas. 

Logo, é natural que, em diversas sociedades, desde as ágrafas até as contemporâneas, haja o 

registro de debates e teorias formuladas sobre a ocorrência dos fatos criminais. Cotejando tal 

entendimento, o Direito Penal visa proteger os bens jurídicos (interesses sociais) das referidas 

práticas. 

O aludido amparo pode ser atingido pela aplicação cogente das normas frente as 

violações as tutelas penais, ou, ainda, pela prevenção genérica (inerente a todos os indivíduos 

da sociedade) e/ou especial (contra o delinquente), cuja finalidade é evitar o referido delito. Em 

qualquer das formas de aproveitamento, faz-se necessário a observância da delinquência, no 

que concerne as suas razões determinantes. 

Tais estudos, observaram, inicialmente, que o crime é um fenômeno permeável por 

diversos métodos de pesquisa, a depender do fator elencado para a sua observância. Sendo 

assim, o delito pode ser analisado elencando sua concepção doutrinaria, que versa sobre a 

formação conceitual do crime, ou, ainda, fenomenológica, na qual fatores sociais, econômicos 

e culturais são preordenantes. A opção por uma das vertentes não exclui a outra. 

 Os primeiros teóricos destacados por postularem as causas e consequências do 

fenômeno delitivo, concentraram suas análises em aspectos conceituais, objetivando 

estabelecer as características que se faziam necessárias para que uma transgressão pudesse ser 

elencada enquanto crime. 

Paulatinamente, com o desenvolvimento dos referidos estudos, fatores exteriores à 

própria conduta passam a ser considerados para a configuração do delito. Posteriormente, a 

partir de uma perspectiva holística, passou-se a ponderar que fatores externos poderiam influir 

indiretamente na conduta, quais sejam, os fatores de ordem social. 

Essa inserção permite distinguir o fato criminoso do fenômeno da criminalidade. Assim, 

o primeiro é inerente a fatos isolados, notadamente, aqueles tipificados nos diversos aparatos 

de legislação criminal, enquanto o segundo é um fato social, e, como tal, pondera indicadores 

diversos a conduta, observando quantitativamente e qualitativamente a ordem criminal. 
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Atualmente, ambos são passíveis à influência da violência, uma exacerbação do ato ou do 

fenômeno pode agregar características ao fato típico, ou, ainda, exponenciar as ocorrências 

delitivas. 

Para o crime e para a criminalidade, arraigadas ou não pela violência, o homicídio é um 

delito de altivo destaque, uma vez que é a materialização de uma das formas de transgressão ao 

bem jurídico da vida, sendo a mais comum. No Brasil, mais de 100 pessoas morrem, por dia, 

em decorrência desse fenômeno, o que o coloca, concomitantemente, enquanto acontecimento 

pertinente ao crime (uma vez que é tipificado), à criminalidade (dado que é um fenômeno 

passível de inserção social), bem como, à violência (uma vez que sua ocorrência ocorre de 

modo cada vez mais exasperada). 

Com a finalidade elucidativa, diversas teorias e escolas se direcionam a promover 

estudos sobre as causas da criminalidade, enquanto fato e fenômeno social. As referidas 

doutrinas desenvolvem estudos genéricos, ou seja, sem observar delitos específicos, mas 

fundamentando os pressupostos de desenvolvimento do crime. A adoção de uma dessas teorias 

não implica a exclusão das demais, logo, elas podem ser cumuladas. 

As primeiras dessas teorias foram formuladas no âmbito do Direito Penal, dentro das 

denominadas Escolas Penais, correntes do referido ramo do direito, influenciadas por correntes 

filosóficas, precipuamente a partir do Século XVIII. Destacam-se também as análises 

desenvolvidas no âmbito das doutrinas criminológicas e da teoria econômica do crime. 

A primeira dessas Escolas do Direito Penal, tida como clássica, aponta que o delito 

advém de um ato de livre cognição do agente, e obtém da figura da pena a sua fonte de 

dissuasão, prevenção e retribuição criminal. A segunda corrente, denominada positiva, a seu 

tempo, avulta-se por inserir, no contexto da análise criminal, fatores interdisciplinares, 

analisando os perfis das vítimas e dos criminosos, bem como, originando o nascimento de uma 

nova ciência criminal, qual seja, a criminologia. Dentre as inovações trazidas, destaca-se, ainda, 

a concepção traçada pelas Escolas Crítica e a Moderna Alemã, ao conceber o delito enquanto 

um fenômeno social. 

O advento da Escola Crítica possibilitou, também, pioneiras distinções entre o objeto de 

estudo do Direito Penal e das demais Ciências Criminais, onde à primeira caberia a abstração 

dogmática e às segundas elucidariam as problemáticas criminais a partir das observações do 

fenômeno delitivo. As preocupações com as causas do delito são postuladas pela Escola 

Correcionalista, que tem o seu funcionamento voltado para a identificação das causas do delito, 

visando alterá-las. Tal entendimento é antagonizado pela Escola Técnico-Jurídica, que, em seu 

escopo, entende que os posicionamentos oriundos de estudos do crime, para o direito penal, 
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deveriam dar-se no âmbito do funcionalismo jurídico, a despeito da importância que reconhece 

as demais teorias para a política criminal. 

As alterações percebidas no âmbito do desenvolvimento, das referidas correntes, vão de 

encontro com as perspectivas traçadas pela Criminologia, ciência autônoma. A referida área de 

conhecimento, especializou-se em decorrência da sua finalidade ir além da análise doutrinária 

do delito, voltando-se para a fenomenologia do crime, a partir da observância de fatores sociais, 

características da vítima e do criminoso, entre outros. Assim, como ocorreu para o Direito 

Penal, na ciência da Criminologia, também afloram inúmeras correntes teóricas. 

A primeira delas é conhecida como Criminologia Interacionista e visa observar a 

influência do aspecto social na figura do delinquente. 

A teoria da Desorganização Social, juntamente a teoria Ecológica Criminal (na qual 

destaca-se a escola de Chicago) correlaciona o delito com a fatores de coesão social, como 

pobreza, demografia e distribuição étnica. Portanto, associa-se as variações ocorridas nos 

referidos indicadores às implicações que geram na dinâmica criminal. 

Sob perspectiva semelhante surge a Criminologia Crítica, correlacionando as 

formulações da Teoria Interacionista com a noção introduzida pelo pensamento marxista, 

concebendo o fenômeno delitivo a partir do embate entre ricos e pobres. Assim, a partir da 

referida teoria, o combate imposto a concentração de poder e renda seria a melhor prevenção 

ao crime.  

Modernamente, fatores populacionais inerentes a faixa etária e a composição de gênero 

também são elencados enquanto estruturantes da dinâmica criminal para a criminologia. 

Destaca-se, nessa ceara, a ocupação de ciências autônomas a divisão criminal, que, no 

âmbito do seu desenvolvimento, reservaram parte das suas análises para contemplar o delito e 

a delinquência sob enfoque próprio de suas respectivas metodologias. Para essa finalidade, 

avulta-se a teoria econômica do crime, que, sob o ponto de vista econômico, tenta explica as 

condicionantes do fenômeno criminal. 

Tal objetivo é desenvolvido a partir de três correntes semelhante, às teorias já 

destacadas. Logo, a primeira enseja uma explicação biológica. Posteriormente, a segunda 

alinhada com os pensamentos marxistas, atrela o comportamento delitivo com alterações 

promovidas pelo processo capitalista. Por fim, a última corrente, atrela o delito a uma atividade 

econômica, sendo a sua escolha o resultado de uma equação que contrapõe riscos e benefícios, 

no qual características estruturais e conjunturais permitiriam explicar o processo e o 

desenvolvimento das condutas criminosas. 
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Visando contrapor os fatores elencados enquanto responsáveis para a formação do 

fenômeno delitivo pelas teorias supracitadas com a realidade fática encontrada no estado da 

Paraíba, elegendo-se como interregno temporal os anos de 2000 a 2015 (período onde os fatores 

sociais foram predominantemente crescente), selecionou-se, ainda, o delito de homicídio, dada 

a sua característica de crime contra elevado bem jurídico. 

A apreciação dessa trajetória criminal iniciou comparando a correlação entre o 

crescimento populacional e o número de homicídios, obtendo como resultado uma 

desproporcionalidade entre os percentuais evolutivos, uma vez que no intervalo temporal de 

estudo, enquanto a população ampliou-se em 14,38%, os dados relativos ao delito apontam para 

um crescimento na ordem dos 200,20%. Em decorrência disso, observou-se uma grande 

elevação na taxa de homicídio no período, que em 2000 era de 14,6 para cada cem mil habitantes 

passou para 38,32 em 2015, o que equivale a um aumento de 162,47%. 

Ainda sobre a população, enveredou-se exame dos extratos de gênero aferidos no 

período, contrapondo-os com os dados relativos aos homicídios ocorridos na Paraíba. Como 

resultado averiguou-se que, em média, 91,77% dos homicídios praticados no período atingiram 

o grupo masculino, enquanto 8,07% aglutinou-se a fração feminina. Como implicação 

observou-se uma elevação na taxa de homicídio masculina de 27,35%, no ano base, para 

73,01%, no último ano da série, enquanto o segmento feminino passou de 2,47% para 5,42%. 

Esses dados, relativos a taxa do delito, decorrem de uma relativa estabilidade no crescimento 

das amostras contraposto por um exponencial crescimento do delito para o grupo masculino. 

A posteriore, realizou-se mais uma análise em parâmetros relativos a população, 

destacando, todavia, os segmentos etários da população paraibana no período e a sua respectiva 

participação no montante dos delitos. Nesse cenário, constatou-se que 91,21% dos delitos 

tiveram, enquanto vítimas, pessoas entre 15 e 54 anos, onde 38,16% das vítimas tinham entre 

15 a 24 anos, 30,88% possuíam entre 25 a 34 anos, 15,04% estavam entre 35 a 44 anos e 7,13% 

incluíam-se entre 45 a 54 anos. Visando aferir a congruência dos dados, constatou-se que a taxa 

de homicídios para o grupo de cem mil habitantes entre 0 a 14 anos de idade foi em média no 

período de 2,10, entre 15 a 44 anos de 55,14, entre 45 a 64 anos de 15,11, e entre 65 ou mais 

anos de 8,77. Destacando-se ainda o fato de que os segmentos de 15 a 44 e de 45 a 64 sofreram 

aumentos significativos no período, enquanto os demais mantiveram relativa estabilidade. 

Como conclusão, o saldo exposto demostra a necessidade do direcionamento de leis e políticas 

públicas especificas para o combate da violência, sobretudo, contra os jovens, em algo 

semelhante ao proposto pela Teoria da Desorganização Social. 
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A última variável populacional observada no período contemplou uma aferição da 

estratificação em cor/raça. Como destaque, observa-se que, no período, 82,90% dos delitos 

tiveram como vítimas fatais pessoas classificadas enquanto pardas, 5,76% de pessoas brancas, 

e 2, 14% negras, as demais, ainda que agregadas, não chegam sequer a 0,2%. Nesse lamiré, é 

cogente a aplicação, no estado da Paraíba, de medidas públicas com o intuito de proteger o 

grupo étnico autodeclarado pardo. Há aqui uma nova confirmação para outro fator elencado 

pela Teoria da Desorganização Social. 

Com a finalidade de aferir as hipóteses trazidas pelas teorias retromencionadas, buscou-

se de outras fontes dados relativos a condições de renda e nível de escolaridade. Nesse sentido, 

elegeu-se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Coeficiente de Gini, como 

indicadores de desempenho social. 

Da contraposição dos dados, observou-se uma relação de incongruência entre as 

propostas elencadas pelas teorias e os resultados fáticos, uma vez que, ainda que os valores 

auferidos para o IDH e para o Coeficiente de Gini tenham apresentado alterações positivas, os 

homicídios continuaram a tendência de elevação para o período de 2000 a 2015. Desse modo, 

ressalta-se que as condições socioeconômicas podem ser significativas em outras localidades, 

mas na Paraíba, isoladamente, esses fatores não foram suficientes para reduzir a criminalidade. 

Finaliza-se, fundamentado pela conjuntura destacada, salientando que, o cotejo entre as 

concepções doutrinárias e a realidade fática de uma localidade, é condição precípua para o 

diagnóstico das necessidades de melhoria e amparo de uma região. O mesmo se dá no âmbito 

da vivencia da criminalidade, visto que, a ruptura do paradigma da violência, no Brasil e no 

estado da Paraíba, perpassa, indissociadamente, pela observância das tendências e realidades 

aferidas de dados confiáveis e inteligíveis. Assim, as ações aptas a romperem com a coeva 

lógica de delinquência exige a realização de ações supletivas e redistributivas por parte das 

políticas acionadas pelo poder público. 
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