
E-mail para contato: kelly.fonseca@estacio.br IES: ESTÁCIO FAP

Autor(es): Kelly Serejo Fonseca; Rafaela de Jesus Freire; Thuane do Socorro Evangelista Oliveira; Herberth Sousa Barbosa; Byron 
de Azevedo Nogueira Neto

Palavra(s) Chave(s): violência; homicídio; políticas públicas.

Título: CRIMINALIDADE URBANA: CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA EM 
2017

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

No Brasil, conforme demonstram as estatísticas oficiais, a violência tem experimentado um crescimento acelerado, tornando-a um dos 
fenômenos sociais mais tensos nas últimas décadas. E este quadro revela-se mais alarmante quando se verifica que um dos crimes que vem 
apresentando altos índices de ocorrência é o crime de homicídio. Nesse cenário, para além da preocupação justificada da população, a violência 
passou a despertar o interesse de pesquisadores na área da saúde pública e de outros campos disciplinares, para que melhor se compreenda o 
comportamento criminal. Muitas são as causas atribuídas ao crescimento do crime, mas são poucas as referências na literatura brasileira sobre os 
padrões e as características dos homicídios cometidos, particularmente, na capital paraense. Objetivo Nesta linha, este projeto de iniciação 
científica propõe uma investigação do perfil dos autores e vítimas do crime de homicídio por cor, raça, faixa etária e escolaridade; as 
características do crime, e, ainda, os motivos determinantes da prática de homicídio cometidos no Município de Belém, no ano de 2017. Com esta 
proposta, será possível a construção de um conhecimento que sirva à formulação de políticas públicas, a fim de fazer um diagnóstico 
pormenorizado e sistemático, por meio de uma incursão analítica detalhada sobre os fatores determinantes para a prática dos homicídios, com 
estabelecimento de metas sociais a serem perseguidas pelos governos e acompanhadas pela sociedade. A pesquisa terá um componente 
quantitativo e outro qualitativo. O componente quantitativo usará variáveis para análise de especificidades da realidade do Município de 
Belém/PA, no ano de 2017. A variável dependente é o número de óbitos por homicídio; as variáveis independentes principais são: perfil da 
vítima; perfil do autor e motivos que determinaram a prática do crime de homicídio. Os dados sobre os homicídios serão levantados junto ao 
portal do Ministério da Saúde – DATASUS, do mapa da violência e, ainda, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esses dados serão 
tratados por meio da estatística descritiva, com emprego de tabelas e gráficos. Para o estudo qualitativo, será realizada uma revisão bibliográfica 
sobre o crime de homicídio, a fim de delimitar os contornos do crime selecionado (simples, privilegiado e qualificado), conforme o Código Penal. 
Dos resultados apresentados parcialmente, a análise demonstrou evidências que a proporção de homicídios é bem mais alta para vítimas jovens, 
negras e pardas e com baixa escolaridade e quanto aos homicidas, são homens e negros. Do que já se pode concluir, preliminar e parcialmente, 
um dos fatores que explicam esse cenário, no Município de Belém, é a ineficácia de políticas públicas direcionadas aos jovens de comunidades 
mais carentes e de ações de segurança pública no combate ao crime.
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