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Resumo 

 

Tipologia é um sistema de classificação utilizado pela Psicologia Criminal para contribuir no 
conhecimento acerca de crimes e seus autores. A Psicologia Forense utiliza estas informações 
para auxiliar na prevenção e diminuição de comportamentos violentos que resultam em crimes 
como homicídios. O presente estudo buscou traçar a tipologia de indivíduos condenados pelo 
crime de homicídio cometido em episódio único e caracterizar as diferenças dos presos por 
cometerem vários crimes, sejam reincidentes em homicídio ou condenados por outros artigos 
do Código Penal. Este trabalho se constitui por uma pesquisa que corresponde a levantamento 
de dados por meio de documentos, realizado de outubro de 2011 a junho de 2012 junto a três 
penitenciárias de regime fechado para presos masculinos localizadas no Complexo 
Penitenciário de Piraquara no Estado do Paraná: Penitenciária Central do Estado (PCE), 
Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP) e Penitenciária Estadual de Piraquara II (PEP II – 
Centro de Detenção e Ressocialização). Desta população foram selecionados 37 homicidas 
que apresentaram em seu prontuário apenas um Processo Crime, necessariamente referente ao 
crime de homicídio. A grande parte da amostra dos presos que cometeram um crime de 
homicídio no Estado do Paraná é jovem, com 25 anos de idade em média (70,26% tinham 
entre 18 e 25 anos de idade quando cometeu o crime). 70,27% da amostra tem um grau de 
escolaridade baixo (Ensino Fundamental Incompleto) e exercia profissões de nível operacional 
antes da prisão, o que corresponde ao Sistema Carcerário do Estado como um todo, não apenas 
aos homicidas. A maioria dos perpetradores de um homicídio agiu na mesma cidade onde 
morava antes de ser preso (75,67%). Com relação ao crime propriamente dito, a maior parte 
dos homicídios em episódio único ocorre em casa (45,93%), seja no domicílio da vítima, do 
agressor ou na residência onde ambos moravam. Geralmente, a vítima é conhecida (51,35%), 
senão íntima do infrator (27,02%). O tipo de arma utilizada em grande parte destes crimes é a 
arma de fogo (37,83), mas armas brancas e impróprias não são raras (35,13%). Este tipo de 
crime, não invariavelmente ocorre por motivo passional – homicídio por violência doméstica 
contra parceira íntima (27,02%), mas a motivação principal é caracterizada por brigas, 
desentendimentos e vingança (43,24%). A coleta dos dados por meio dos prontuários dos 
presos por homicídio nas penitenciárias sofreu dificuldades para obtenção das informações 
devido à incompletude e até da falta de alguns processos, além da desorganização e 
contradição das informações contidas nos sistemas de armazenamento de dados do Sistema 
Judiciário do Estado. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Homicídio, Tipologia, Psicologia do Crime, Episódio Único. 
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Rodrigues, A. P. F. S. (2013). Typology of a sample of murderers who acted in single episode 
in the state of Paraná. Master’s of Science thesis. Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba. 

 

Abstract 

 

Typology is a classification system used by the Criminal Psychology to contribute to 
knowledge about crimes and their perpetrators. Forensic Psychology uses this information to 
assist in the prevention and reduction of violent behavior that result in crimes as homicide. 
The present review aims to delineate the types of individuals convicted for the crime of 
murder committed in a single episode and characterize the differences of individuals arrested 
for committing various crimes, are repeat offenders convicted of homicide or in other articles 
of the Criminal Code. This work constituted it a search that matches the survey data through 
documents, conducted from October 2011 to June 2012 in three prisons closed to male inmates 
located in the Penitentiary of the State of Paraná Piraquara: Central Penitentiary State (PCE), 
Piraquara State Penitentiary (PEP) and Piraquara State Penitentiary II (PEP II - Detention 
Center and Resocialization). From this population was selected 37 murderers who had in their 
files just a Crime Case necessarily related to the homicide crime. A significant part of the 
sample of inmates who committed a crime of murder in the state of Paraná is young, 25 years 
old on average (70.26% were between 18 and 25 years old when he committed the crime). 
70.27% of the sample has a low level of education (elementary school Incomplete) and 
professions exercised operational level before being arrested, which corresponds the 
Penitentiary System of the State as a whole, not just the murderers. Most perpetrators of a 
murder acted in the same city where he lived before his arrest (75.67%). Regarding the crime 
itself, the most homicides in a single episode occurs at home (45.93%), it may be in the 
victim’s home, in perpetrator's home or  in the house where they both lived. Generally, the 
victim is known (51.35%), or intimate of the offender (27.02%). The weapon type used in 
most of these crimes is the firearm (37.83), but melee weapons and improper weapons are not 
rare (35.13%). This kind of crime, not invariably occurs by passional reason - intimate partner 
murder by domestic violence (27.02%), but the main motivation is characterized by fights, 
disagreements and revenge (43.24%). Data collection through the criminal records of inmates 
for murder suffered difficulties in obtaining the information due to incompleteness and even 
the lack of some criminal process, beyond the information clutter and inconsistency contained 
on data storage systems of the State of the Judiciary. 
 

 

 

 

 

 
Keywords: Murder, Typology, Criminal Psychology, Single Episode. 
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Apresentação 

Pesquisas como de Fajnzylber & Araújo Jr (2001) e de Adorno (2002), destacam que 

nas últimas quatro décadas houve um acréscimo nas taxas de criminalidade, especialmente nos 

crimes que envolvem violência, e ressaltam que o aumento da ocorrência de homicídios no 

mundo é alarmante. No Brasil, não se conhece apropriadamente quem comete estes crimes, 

mesmo quando seus perpetradores são julgados e condenados. Faz-se necessário descrever 

adequadamente os fatores que contribuem para o desenvolvimento de comportamento 

antissocial grave que levam a crimes como o homicídio. A Psicologia do Crime (ciência 

voltada aos comportamentos infracionais, subárea da Psicologia Forense), utiliza a tipologia 

para auxiliar no conhecimento dos tipos de crimes e seus perpetradores, a fim de traçar 

estratégias de avaliação e intervenção que buscam a diminuição e a prevenção da 

criminalidade (Gomide, 2011). 

O objetivo principal deste estudo se constitui em traçar a tipologia de indivíduos 

condenados pelo cometimento do crime de homicídio em um único episódio. Este interesse 

adveio da necessidade de conhecer este tipo de criminoso e caracterizar as diferenças dos 

indivíduos presos por cometerem vários crimes, sejam reincidentes em homicídio ou 

condenados por outros artigos do Código Penal Brasileiro. 

O Código Penal Brasileiro destaca que em algumas situações a morte da vítima não 

implica crime previsto no capítulo de crimes contra a vida. A legislação penal prevê outros 

delitos nos quais o resultado morte agrava a situação do agente. E cita como exemplo mais 

expressivo, o crime de latrocínio (art. 157 § 3º - roubo qualificado pela morte da vítima), que 

se encontra em outro capítulo do Código Penal Brasileiro, o qual dispõe sobre os crimes contra 

o patrimônio. Também podem ser citados outros exemplos de crimes qualificados pela morte, 

mas que não se incluem no capítulo do Código Penal que trata de crimes contra a vida, como 

estupro, extorsão, crimes de perigo comum, etc. (Machado & Azevedo, 2012).  

O presente estudo se ocupa dos perpetradores do crime de homicídio, especificamente 

condenados pelo artigo 121 do Código Penal. Corresponde a uma pesquisa caracterizada por 

levantamento de dados por meio de documentos, realizado junto a três penitenciárias 

localizadas no Complexo Penitenciário de Piraquara no Estado do Paraná. Foram analisados os 

prontuários de uma amostra presos condenados pelo Artigo 121, cumprindo pena de outubro 

de 2011 a junho de 2012 em regime fechado nos seguintes estabelecimentos penais masculinos 

do Sistema Carcerário no Estado do Paraná: Penitenciária Central do Estado (PCE), 

Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP) e Penitenciária Estadual de Piraquara II (PEP II – 
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Centro de Detenção e Ressocialização). Desta população, foram selecionados 37 homicidas 

que agiram em episódio único, ou seja, que apresentaram apenas um Processo Crime, 

necessariamente referente ao crime de homicídio. 

O levantamento de dados por meio dos prontuários dos presos por homicídio enfrentou 

dificuldades devido à incompletude e até da falta de alguns processos; o que impede a 

descrição de alguns crimes que compõem a amostra, afetando na caracterização de 

determinados homicidas. Classificar infratores com base em sua condenação pode levar a 

classificar alguns infratores como homicidas de episódio único que podem ser, de fato, 

perpetradores de outros crimes ou até reincidentes no crime de homicídio, quando estes outros 

crimes não são denunciados, muito menos julgados e seus autores condenados. Esta lacuna 

deixada pelo Sistema de Justiça é a chamada Cifra Negra, termo muito apropriado a um 

número de crimes e infratores que ficam obscuros, uma vez que não se sabe destas infrações 

penais e, portanto, não se pode sequer investigá-las.  

Apesar das dificuldades, buscou-se analisar os dados que foram possíveis obter por 

meio de estatística descritiva com base, primeiramente, nas características gerais do 

perpetrador do crime (idade em que cometeu o crime, grau de instrução, profissão que exercia 

e cidade onde residia quando cometeu o crime). Além de aspectos criminais propriamente 

ditos que envolvem três conjuntos de dados: demográficos, relacionados ao modus operandi e 

os que tratam da relação do perpetrador com a vítima.  

Pode-se perceber que a grande parte da amostra dos presos que cometeram um crime 

de homicídio no Estado do Paraná é jovem, com 25 anos de idade em média, tem um grau de 

escolaridade baixo (Ensino Fundamental Incompleto) e exercia profissões de nível operacional 

antes de serem presos – dados correspendentes ao sistema carcerário do Estado como um todo, 

não apenas de homicidas. A maioria dos perpetradores de um homicídio agiu na mesma cidade 

onde morava antes de ser preso e a maior parte destes crimes ocorre em casa, seja no domicílio 

da vítima, do agressor ou na residência onde ambos moravam. Geralmente a vítima é 

conhecida, senão íntima do infrator. O tipo de arma mais comum a estes crimes é a arma de 

fogo, mas armas brancas e impróprias não são raras. Este tipo de crime, não invariavelmente 

ocorre por motivo passional – homicídio por violência doméstica contra parceira íntima, mas a 

motivação principal é caracterizada por brigas, desentendimentos e vingança. 

Tais características indicam um caráter impulsivo deste tipo de perpetrador, homicídios 

em episódio único aparentemente são cometidos por pessoas sem histórico criminal, que 

podem se arrepender no momento seguinte ao crime, já que muitos possivelmente ocorreram 

por atos de violência em situações de conflito que poderiam ser evitados.  
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Introdução 

 

A partir dos anos setenta, nos países industrializados, houve um acréscimo de 300 a 

400% nas taxas de criminalidade (Fajnzylber & Araújo Jr, 2001).  De acordo com Adorno 

(2002) os crimes que envolvem a violência, como os homicídios, os roubos, os sequestros e os 

estupros são os que apresentam maiores números de ocorrência. Desde os anos oitenta as taxas 

de homicídios aumentaram em mais de 50% na América Latina e 100% na Europa Oriental e 

Ásia Central (Fajnzylber & Araújo Jr, 2001). 

Sabe-se que nem todo delito praticado é tipificado ou investigado ou sequer 

denunciado, quanto mais julgado e o seu autor condenado.  Nesse contexto, o termo Cifra 

Negra (zona obscura, "dark number" do inglês ou "ciffre noir" em francês) designa a diferença 

existente entre a criminalidade real e a criminalidade registrada. Este conceito vem explicar a 

existência de um significativo número de infrações penais desconhecidas oficialmente, na 

medida em que se refere à porcentagem de crimes não solucionados ou punidos pelo Sistema 

Judiciário (Hassemer & Muñoz Conde, 1989). Logo, a criminalidade real é maior que aquela 

registrada oficialmente. Dentre várias as causas, isso se configura, por exemplo, porque a 

vítima pode considerar o crime como um fato insignificante, ou acreditar que a polícia não 

dará a resposta esperada, ou optar por não incriminar o infrator porque é da família. Assim, é 

certo que a chamada cifra negra gera descrédito para o Estado, impunidade aos bandidos e 

uma sensação de injustiça às vítimas (Neves, 2009).  

Mesmo quando julgados e condenados, no Brasil não se conhece apropriadamente 

quem comete estes crimes. A execução de um crime parte de questões peculiares da história 

do sujeito, em conjunto com a realidade do meio em que vive. Há uma necessidade de se 

descrever adequadamente os fatores que contribuem para o desenvolvimento de 

comportamento antissocial grave (Gomide, 2011).  

Para Hagan (2010), o fato do conceito de crime ser empregado de maneira global 

revela uma limitação de muitas discussões sobre criminalidade e das teorias acerca da 

causalidade do crime. Ao esperar que criminologistas respondam o que causa a criminalidade, 

o próximo passo lógico na abordagem deste tema é questionar o tipo de crime. Embora seja 

importante que o campo da criminologia continue o trabalho teórico para explicar o crime e o 

comportamento criminoso como um todo, é importante e talvez mais eficaz em curto prazo, 

explicar determinados comportamentos criminosos específicos. Até que uma teoria geral 

aceitável seja desenvolvida, é indicado delimitar áreas específicas para tentar construir uma 

teoria geral que seja aplicar. 
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A variedade de motivações, perfis das vítimas, características demográficas, sociais, 

comportamentais, emocionais e cognitivas de homicidas leva ao estudo do comportamento 

criminoso, para examinar e avaliar a prevenção, intervenção e estratégias de tratamento 

direcionadas a reduzir o comportamento criminoso e auxiliar em programas de recuperação 

(Gomide, 2011). Conhecer e separar os criminosos de alta periculosidade tem importância no 

processo de ressocialização – ao conhecer a questão e dar a tratativa adequada, as chances de 

recuperação aumentam. Para Maranhão (1995) ao se analisar, caso a caso, os fatores 

criminógenos que influenciaram na prática delituosa, torna-se possível incluir o indivíduo em 

determinado grupo de criminosos, fazendo assim, um diagnóstico. E a partir desta visão, 

permite-se buscar a melhor medida a ser tomada, incluindo medidas terapêuticas – sejam de 

natureza médica, penitenciária, pedagógica, psicológica, social, entre outras. 

Helfgot (2008) cita a tipologia como um importante componente da investigação 

cognitiva e científica. Hagan (2010) define tipologias criminais como tentativas de classificar 

tipos de crimes e criminosos. Elas contribuem para fornecer conhecimentos significativos 

acerca de características de crimes, seus perpetradores e vítimas, corroborando com o interesse 

mundial em explicar e reduzir os comportamentos violentos (Morales & COLS. 2007). 

Segundo pesquisa da ONU (Estudo Global sobre Homicídios lançado pelo Escritório 

das Nações Unidas para Drogas e Crimes - UNODC, 2011), o Brasil é o primeiro no mundo 

em número absoluto de mortes violentas. Waiselfisz (2012) divulga no Mapa da Violência 

(pesquisa anualmente produzida pelo Instituto Sangari para o Ministério da Justiça, edições de 

2010, 2011 e 2012) um panorama da ocorrência de 22,7 homicídios para cada 100 mil 

habitantes no Brasil, quando a média mundial é inferior a 10 por 100 mil. Em 2010, foram 

registrados no Brasil 49.932 homicídios e, de acordo com levantamento compilado pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público a partir de dados das Secretarias de Segurança 

Pública entre 2011 e 2012, cerca de 25% a 83% (a depender do Estado) destes homicídios 

foram cometidos por impulso, por motivos considerados fúteis, dentre o total de assassinatos 

com classificação (Waiselfisz, 2012).   

Estes números se referem a 15 estados brasileiros e ao Distrito Federal, os quais foram 

remetidos pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Ministério Público e encaminhados ao 

Conselho Nacional do Ministério Público pelos gestores da ENASP – Estratégia Nacional de 

Justiça e Segurança Pública que, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com o 

Ministério da Justiça, idealizaram a campanha chamada “Conte até 10. Paz. Essa é a atitude.” 

lançada em âmbito nacional em 2012. Esta iniciativa tem o objetivo de estimular a reflexão a 

respeito dos homicídios cometidos por impulso, motivos fúteis e atos de violência que 
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poderiam ser evitados se houvesse tolerância em situações de conflito na convivência 

cotidiana. Segundo Roberto Gurgel, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, 

os homicídios por impulso “são crimes em que, na grande maioria das vezes, o autor se 

arrepende no momento seguinte ao disparo”. Boa parte desses crimes tem como autores 

pessoas sem histórico criminal, inclusive (Garcia, 2012).  

Neste estudo do Ministério Público, foram incluídos na categoria de homicídios por 

"impulso + motivo fútil" os homicídios classificados por briga, ciúme, conflito entre vizinhos, 

desavença, discussão, violência doméstica, trânsito, crime passional, consequência de vias de 

fato, entre outros. Algumas categorias - como vingança e rixa, por exemplo - podem englobar 

tanto homicídios por impulso quanto os premeditados. O estudo inclui esses crimes na 

macrocategoria do homicídio por impulso, porque estão geralmente associados à atuação 

impulsiva do autor do crime. Não foram considerados no trabalho homicídios culposos, crimes 

sem classificação, nem os classificados em categorias com motivação ignorada, desconhecida, 

ou por outras causas (Garcia, 2012). O Conselho Nacional do Ministério Público e a Estratégia 

Nacional de Justiça e Segurança Pública trazem que, pelo fato de no Brasil até o momento não 

haver a definição de um critério uniforme para a categorização das causas de homicídio, cada 

estado utilizou critérios próprios para definir categorias que classificam as causas dos crimes 

de homicídio, o que impossibilita totalizar dados nacionais. 

Segundo o Promotor de Justiça e coordenador estadual da campanha “Conte até 10”, 

Paulo Markowicz, no Paraná cerca de 30% dos homicídios são praticados por impulso, por 

motivos banais, após discussões familiares e consumo excessivo de álcool (Borges, 2012). A 

estimativa feita a partir das Promotorias de Justiça ligadas à área criminal confirma este dado, 

trazendo cerca de 21% dos casos de homicídio relacionados à motivação banal conjugada com 

embriaguez, 7% dos homicídios praticados em função da violência doméstica e 2% dos 

homicídios caracterizados como crimes passionais (Ministério Público do Estado Paraná, 

2012). O Secretário de Estado da Segurança Pública, Cid Marcus Vasques, afirma que 

independentemente da Campanha “Conte até 10”, a meta da Secretaria é diminuir em 21% os 

homicídios no Estado do Paraná até 2015. A Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos do Paraná, Dra. Maria Tereza Uille Gomes, cita que a Campanha auxilia na 

prevenção no sentido da redução da violência (Borges, 2012). 

Para Helfgot (2008), no sistema de justiça criminal, a efetividade das respostas 

independe do estado atual das pesquisas relacionadas a este tema. Segundo a autora, a polícia 

precisa saber como lidar com diferentes tipos de suspeitos para guiar as investigações, os 

advogados precisam desta informação para discutir a culpa ou inocência dos acusados, os 
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juízes e os júris precisam avaliar fatores atenuantes e agravantes de pena dos condenados, 

funcionários correcionais precisam saber sobre a natureza dos perpetradores sob seus cuidados 

para determinar quais infratores representam maior ou menor risco para a segurança pública, 

para fins de tratamento e gestão na tomada de decisões de libertação, e as comunidades 

precisam dessas informações para implementar estratégias de prevenção contra o crime e pra 

conhecer e atender melhor às necessidades das vítimas. 

Esta perspectiva norteia o presente estudo, cujo objetivo se caracteriza por traçar a 

tipologia de uma amostra de homicidas que agiram em único episódio no Estado do Paraná, 

com base em quatro fatores: a) características gerais do perpetrador do crime – idade em que 

cometeu o crime, grau de instrução, profissão que exercia e cidade onde residia quando 

cometeu o crime; b) análise do perfil criminológico deste tipo de homicida, o que compila os 

aspectos criminais propriamente ditos do homicídio – dados demográficos e modus operandi 

(cidade onde cometeu o crime, local e tipo de arma utilizada para o crime, descrição do crime; 

c) análise do perfil das vítimas – relação entre vítima e agressor, sexo e idade das vítimas; d) 

motivações para o crime. Além de dados adicionais, como a sentença que estes homicidas 

devem cumprir no sistema penal. 
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Revisão de Literatura 

 

O presente estudo inicialmente buscou conceituar o crime de homicídio, objeto desta 

pesquisa. Além da definição, destacam-se as dificuldades que o desconhecimento acerca deste 

tipo de crime e de seus perpetradores traz. A tipologia é um método científico de grande valia 

para estudar infratores, utilizado pela Psicologia do Crime, área de atuação da Psicologia 

Forense. Na criminologia a tipologia é usada desde seus primórdios e foi se construindo junto 

com a sociedade, continuando seu desenvolvimento num crescente processo evolutivo. 

Pesquisas como a de Morales et al. (2007) e de Elisha et al. (2010) trazem dados de tipologias 

e seu uso no contexto do crime de homicídio, destacando a importância desta ferramenta da 

Psicologia Forense para fornecer conhecimentos significativos sobre as características destes 

delitos, inclusive no processo de investigação dos homicídios, que sofre grande dificuldade 

por falta de incentivo e investimento adequado nos setores de Psicologia Forense e pelo 

desenvolvimento lento das pesquisas nesta área na América Latina. 

 

Homicídio 

Homicídio é um conceito jurídico e, através de um alinhamento conceitual a partir do 

Direito, o homicídio é descrito na Parte Especial do Código Penal Brasileiro como um crime 

contra a pessoa (Título I), mais especificamente, um crime contra a vida (Capítulo I). Neste 

capítulo, o Homicídio é designado pelo Artigo nº 121, definido por matar alguém, que implica 

retirar a vida da vítima, consuma-se o crime com a cessação da vida. Caso o resultado 

pretendido pelo agente não se realize por motivos alheios à sua vontade, é possível configurar 

a tentativa (Machado & Azevedo, 2012). 

No Brasil, o Direito Criminal classifica o homicídio intencional como doloso e o sem 

intenção de matar como homicídio culposo. Segundo o Código Penal Brasileiro, homicídio 

culposo é aquele praticado mediante desobediência a uma ordem de cuidado, caracterizada por 

negligência, imprudência ou imperícia do agente. Não há o dolo (intenção) de matar alguém, 

mas existe a finalidade de ultrapassar os limites tolerados de um comportamento humano pela 

desobediência a um dever de cuidado estipulado em lei (Machado & Azevedo, 2012) e 

provoca o dano, produz a morte como resultado. Já o homicídio doloso é praticado com a 

intenção de matar, com consciência e vontade do agente. 
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Bartol e Bartol (2008) definem homicídio como a morte de uma pessoa por outra, sem 

justificativa legal – como em casos de legítima defesa, por exemplo. Morawetz (2002) traz que 

homicídio involuntário é morte não intencional resultante de uma conduta injustificável que 

colocam outros em risco. Woodworth e Porter (2002) descrevem o homicídio como um 

fenômeno heterogêneo associado a diferentes contextos, motivações e tipos de autores e, 

consequentemente, qualquer tentativa de fazer generalizações sobre pessoas que cometeram 

homicídio, especialmente doloso, é muito arriscada (Bartol & Bartol, 2008).  

Contudo, os autores ainda trazem algumas conclusões preliminares de pesquisas sobre 

os tipos de homicidas: a maioria dos homicídios são crimes cometidos por agentes primários 

envolvendo apenas uma vítima e os criminosos raramente cometem outro assassinato, mesmo 

após saírem da prisão. Consideram o homicídio “típico” aquele que é geralmente cometido 

contra uma pessoa conhecida ou íntima, e os assassinatos são em regra cometidos durante a 

juventude, entre 18 e 25 anos – dados obtidos pelo FBI, e similares aos do Brasil e Estado do 

Paraná (INFOPEN, 2011). Segundo o Mapa da Violência (Waiselfisz, 2012), o número de 

homicídios envolvendo jovens aumentou assustadoramente.  A Juíza Federal, Thaís Ferraz, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, destaca que nos últimos 30 anos (entre 1980 e 

2010) as mortes de jovens com até 19 anos no Brasil cresceram mais de 370% (Garcia, 2012). 

Pelo fato do homicídio se tratar de um crime com aspectos tão variados, surge a 

necessidade de se traçar perfis baseados nas características deste tipo de crime para classificar 

seus perpetradores. A tipologia é um sistema de classificação, usado para qualificar uma ampla 

variedade de comportamentos dentro de um conjunto mais específico de descrições. É útil para 

esclarecer a complexidade do comportamento humano e da variedade de motivos e repertórios 

(Bartol & Bartol, 2008). 

 

Tipologia 

Segundo Helfgott (2008) tipologia consiste em uma categoria ou classe (ou conjunto de 

categorias ou classes) composta de características organizadas em torno de um princípio 

comum relevante para uma análise particular. A função da tipologia é organizar em categorias, 

definir construtos por meio de uma redução da infinita variedade de características, buscando 

padrões existentes a partir de sua ocorrência, similaridade e recorrência (Clinard, Quinney & 

Wildeman, 1994). Tipologia se baseia no processo de observação, categorização e 

classificação. É um importante componente da investigação cognitiva e científica (Helfgott, 

2008).  
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Helfgott (2008) também coloca que uma maneira de pensar sobre a tipologia é o fato 

de ela tornar uma teoria gerenciável. Em nível prático, as tipologias fornecem informações por 

meio das quais se tomam decisões, criam-se políticas, práticas e leis. Em nível institucional, 

algo semelhante ocorre à medida que se pensa que o processo de classificação deve ser 

geralmente guiado pelo método científico e por uma base de conhecimento teórico. Os 

cientistas devem simplificar teorias complexas de modo que possam ser aplicadas nas políticas 

e práticas cotidianas.  

Tipologias muitas vezes são baseadas em teorias complexas e análises estatísticas, elas 

não só reduzem os fenômenos a uma observação mais sistemática, como também ajudam na 

formulação de hipóteses e na orientação da investigação (Helfgott, 2008). Segundo Clinard, 

Quinney e Wildeman (1994), os tipos podem surgir a partir da teoria, mas também são 

instrumentos para a reforma e ampliação da teoria. Tipologias orientam a pesquisa por meio de 

formulação de hipóteses baseadas nas características de tipos específicos, fornecendo às 

características uma interpretação empírica, e incorporando um caso específico em uma teoria 

mais abrangente. Knight e Prentky (1990) colocam que a compreensão das características de 

um determinado tipo é fundamental para a construção da teoria e, consequentemente, para a 

intervenção. A classificação fornece um suporte para a pesquisa sobre uma população, e 

configura um pré-requisito para determinar a resposta ideal de uma sociedade ao desvio. 

De acordo com Helfgot (2008), no sistema de justiça criminal as decisões têm de ser 

tomadas de forma eficiente. A classificação dos infratores auxilia na resposta a uma série de 

questões sobre o crime de forma significativa. Segundo a autora, para a teoria ser aplicada 

deve ser significativa e compreensível para uma ampla gama de pessoas, formuladores de 

políticas e profissionais de justiça criminal, advogados, jurados e cidadãos devem ter 

informações sobre as similaridades e distinções de comportamento de infratores que os 

classificam em determinada categoria de crime. As tipologias informam a realidade da política 

e da prática de justiça criminal e influenciam o entendimento popular sobre conceitos 

complexos. Quando o sistema de justiça criminal aplica a teoria na política e na prática, 

sistemas de classificação oficiais, terminologia e conceitos, muitas vezes encontram o discurso 

cotidiano, informando o público sobre como se deve enxergar e lidar com os infratores 

(Helfgott, 2008). 

Segundo Maranhão (1995), para que a tipologia seja aceita como tendo base científica 

e significado útil na prática criminológica é preciso que ela atenda a certos requisitos, dentre 

os quais, auxiliar na obtenção de conclusões terapêuticas e prognósticas. Na Psicologia 

Forense a tipologia é o estudo sistemático de estilos de criminosos. 
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Psicologia Forense e Psicologia do Crime 

Bartol e Bartol (2008) definem Psicologia Forense como qualquer aplicação de 

pesquisa, método, teoria e prática psicológica a uma atividade que tenha interface com o 

sistema legal. Segundo Quintero e Lópes (2010) Psicologia Forense é a área da Psicologia 

encarregada de descrever, explicar, predizer e intervir sobre o comportamento humano que 

tem lugar no contexto jurídico, com a finalidade de contribuir para a construção e prática de 

sistemas jurídicos justos. Quando aplicada adequadamente ao sistema correcional, a Psicologia 

auxilia na diminuição da incidência e reincidência criminal, com a avaliação e classificação, 

realização de intervenção e avaliação de tratamento de vários tipos de infratores e o 

desenvolvimento de um sistema classificatório para o preso de forma a alocá-lo na instituição 

correcional apropriada (Gomide, 2011). Para Maranhão (1995), a existência de um 

classificador homogêneo tem grande valia sob o ponto de vista prático e científico, auxilia na 

diminuição da reincidência, bem como orienta na prevenção da criminalidade, daí tamanha 

preocupação com o tema.  

Dentre as várias áreas de atuação e pesquisa da Psicologia Forense está a Psicologia do 

Crime, definida por Bartol e Bartol (2008) como a ciência voltada aos processos mentais e 

comportamentais de infratores, como o comportamento criminoso foi adquirido, evocado, 

mantido e modificado. A Psicologia Criminal utiliza o método científico para estudar questões 

relativas ao crime e aos envolvidos no delito, examina e avalia estratégias de intervenção, 

prevenção e tratamento direcionadas a reduzir o comportamento criminoso.  

Os infratores compõem uma ampla categoria que contém diversos níveis de 

características comportamentais, tanto com relação ao que determina o comportamento 

criminoso, quanto em sua avaliação e tratamento. Alguns objetivos desta subárea da 

Psicologia podem auxiliar no estudo destes infratores, como identificar os determinantes do 

comportamento infrator, levantar a incidência e característica demográfica dos tipos de crimes, 

elaborar a tipologia dos tipos de crimes e seus perpetradores, entre outros. (Gomide, 2011). 

 

Criminologia e Tipologia 

Hagan (2010) define tipologias criminais como tentativas de classificar tipos de crimes 

e criminosos. Essas tentativas podem representar uma das mais antigas abordagens teóricas e 

práticas de crimes. Embora o trabalho de Cesare Lombroso (1835-1909) seja apontado como o 

marco dos perfis criminológicos, tipologias criminais são baseadas em vários critérios. Há que 

se fazer uma ressalva e diferenciar a tipologia indicada neste estudo das idéias sugeridas pelo 



22 

 

 

médico italiano que ocupou um dos papéis centrais na Criminologia, com sua famosa tipologia 

onde destaca a categoria do "delinquente nato".  

Cesare Lombroso (1876) propunha que os fatores biológicos ou antropológicos têm 

grande influência no comportamento criminoso. O ponto de partida de sua teoria veio de 

pesquisas craniométricas de criminosos, abrangendo fatores anatômicos, fisiológicos e 

mentais. Segundo o autor, criminosos e não criminosos se distinguem entre si em virtude de 

uma rica gama de anomalias e estigmas de origem genética ou degenerativa. Em seu livro 

"L’uomo Delinquente", Lombroso destaca algumas hipóteses, dentre elas, a de que o 

criminoso propriamente dito já nasce criminoso, a que sugere que o criminoso equipara-se ao 

louco moral, de que o criminoso apresenta epilepsia, além de uma série de anomalias. A partir 

dessas hipóteses, classificou os criminosos em: criminoso nato, louco, criminoso passional e 

criminoso ocasional. As teorias deterministas de Lombroso não encontraram apoio nos estudos 

desenvolvidos por seus discípulos, suas idéias não se basearam em uma metodologia 

rigorosamente científica (Calhau, 2004).  

Segundo Busato (2013), Cesare Lombroso remete aos primórdios da criminologia, 

ciência multidisciplinar que se baseia em fatos e trata da criminalidade e de estudar as razões 

pelas quais certas condutas são consideradas desviantes pelo sistema penal, bem como quais 

fatores são determinantes para que se caracterize um delito. Apesar de Lombroso representar a 

Criminologia Positivista (momento histórico em que o Direito Penal passou a se ocupar do 

criminoso e não da norma violada por ele) a primeira obra com o título “Criminologia” foi 

publicada por seu discípulo, Raphaele Garofalo, em 1885, em que atribuía ao crime 

dificuldades de ordem psicológicas de seu perpetrador. 

É a partir daí que o caráter empírico da criminologia, e não mais apenas normativo, 

surge. A etapa científica da criminologia teve início no final do século XIX, com a Escola 

Positiva italiana, tendo como seus principais representantes Lombroso, Garofalo e Ferri.  É 

com o criminólogo Enrico Ferri, em 1892, que se inicia uma abertura à Criminologia Social, à 

medida que, mesmo admitindo o determinismo, propunha que as causas de um crime poderiam 

ser de ordem biológica, mas também individual, física, natural, antropológica ou social. Com a 

Criminologia Sociológica a questão social que permeia o crime passou a ter grande 

importância no estudo dos delitos e os métodos e instrumentos sociológicos, como a coleta e 

interpretação dos dados estatísticos, que passaram a ter destaque na criminologia (Busato, 

2013).  

 Diante deste cenário, num momento em que se procurava demonstrar a importância do 

meio social para o desenvolvimento da Criminologia, Alexandre Lacassagne (1834-1924), 
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médico francês membro da Escola de Lyon, ressalta a importância dos fatores exógenos, 

apontando o meio social como causa do crime, através de sua célebre frase "cada sociedade 

tem os criminosos que merece". O magistrado Gabriel Tarde, que dirigiu os Service de la 

Statistique Criminelle, publicou várias teses de cunho sociológico, chegando a citar que a 

defasagem entre os desejos e recursos seria mais importante que a miséria. E Émile Durkheim 

apresenta sua teoria de que não existe sociedade sem crime, conhecida como normalidade do 

crime, modificando a análise do fenômeno criminal à medida que se firma a associação entre 

Criminologia e Sociologia. Nesse contexto, o estudo criminológico passou a depender da 

Sociologia, assim como a Sociologia Criminal também se tornou base para estudos 

sociológicos (Busato, 2013).  

 Com Durkheim se origina a Teoria da Anomia (ausência de normas), caracterizada pela 

diminuição do controle social (Hagan, 2010).  Segundo Busato (2013), no início do século 

XX, inscreve-se a Criminologia Socialista, situando como fonte do crime as desigualdades do 

capitalismo, ao mesmo tempo em que surge a Escola Sociológica Criminal nos Estados 

Unidos, marcada por seu caráter científico. Ao longo dos anos, a criminologia continuou 

evoluindo em larga escala (trazendo a Criminologia Crítica nos anos 70 e, no final dos anos 80 

e no início dos anos 90, a Criminologia Pós-Moderna) e permanece ainda em crescimento, 

ocupando-se empiricamente das causas e efeitos relacionados ao crime. Para explicar o delito 

há que se apropriar dos vários vieses que um tema tão heterogêneo como o crime descreve.  

 

Pesquisas sobre crime e tipologia 

De acordo com Calhau (2008), a tipologia de suspeitos de crimes se torna de grande 

valia e vem sendo desenvolvida em alguns países, como nos Estados Unidos da América, para 

contribuir com a qualidade da prova criminal e facilitar a descoberta de outras linhas de 

investigação policial, bem como vincular diferentes casos criminais. O autor cita Vicente 

Garrido Genovés, Professor de Criminologia da Universidade de Valência (Espanha), que faz 

referência aos profissionais encarregados de traçar o perfil criminal, os quais são incluídos 

historicamente num espectro numeroso de investigadores, cientistas do comportamento, das 

ciências sociais e técnicos forenses. Suas contribuições têm sido dirigidas para reduzir o 

número possível de suspeitos, vincular diferentes casos criminais e  desenvolver novas linhas 

de investigação em casos que estão "emperrados".  

De acordo com o Código Penal, artigo 59, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos 

antecedentes, à conduta social, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem 

como ao comportamento da vítima, estabelecerá a pena, conforme seja necessário e suficiente 
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para reprovação e prevenção do crime. Atualmente, são raras as situações em que a 

personalidade do perpetrador pode ser analisada com as informações dos autos. Nesse 

contexto, a adoção de tipologias para classificar homicídios pode contribuir para a redução do 

possível número de suspeitos (identificação da autoria do crime) e auxiliar na melhor 

compreensão de um determinado crime que está sendo apurado (Calhau, 2008). 

Elisha & Cols. (2010) pesquisaram quinze detentos condenados por homicídio de sua 

parceira íntima em uma prisão de segurança máxima em Israel, com o objetivo de examinar 

variáveis pessoais, interpessoais e ambientais (familiares) ligadas a este fenômeno. As análises 

das entrevistas mostraram que apesar das diferentes motivações dos perpetradores para o 

assassinato, eles compartilharam algumas características comuns que identificam três tipos 

principais de assassinos de parceiras íntimas: o traído, o abandonado e o tirano. Com base 

nessas características os pesquisadores identificaram uma tipologia que poderia estabelecer 

uma linguagem comum entre pesquisadores, acadêmicos e trabalhadores neste campo; além de 

contribuir para as ferramentas clínicas existentes em termos de previsão, prevenção e 

iniciativas de tratamento que atualmente têm o foco sobre a violência. 

De acordo com Morales & Cols. (2007), apesar dos avanços na pesquisa internacional 

para o estudo de tipologia, seu desenvolvimento tem sido um pouco mais lento na América 

Latina que o registrado em outras regiões do mundo. Em geral, as publicações sobre o tema 

são escassas nesta região. O estado atual da pesquisa sobre as tipologias e as questões a serem 

respondidas levam os autores a propor e discutir a necessidade de impulsionar uma linha de 

pesquisa sobre tipologia em países da América Latina, com o objetivo de contribuir em nível 

internacional para a identificação de padrões comportamentais, espaciais e crono-ecológicos. 

Os autores também levantam a necessidade de comprovar se os resultados internacionais são 

aplicáveis nos contextos Latino-americanos e até que ponto podem ser considerado em sua 

prática. De acordo com o interesse internacional na explicação e redução de comportamentos 

violentos, perfis criminológicos podem fornecer conhecimentos importantes sobre as 

características e circunstâncias desses eventos, os seus autores e vítimas.  

Morales & Cols. (2007) revisam o conhecimento disponível sobre perfis 

criminológicos por meio de cinco áreas de estudo: os tipos de crimes e criminosos, padrões de 

comportamento e da teoria das facetas, os padrões espaciais e perfis geográficos, os padrões 

temporais e ritmos crono-ecológicos e padrões de confiabilidade e validade. Seus estudos 

apresentam a necessidade de desenvolver uma linha de pesquisa para gerar conhecimento 

sobre os perfis criminológicos e avaliar sua aplicabilidade em contextos específicos. Os 

autores destacam que a linha de pesquisa que propõem é construída com base em modelos 
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teóricos comprovados empiricamente, em busca de relações entre a informação disponível nos 

casos de delitos cometidos por agressores desconhecidos e os dados que podem ser de 

utilidade para a identificação e captura dos infratores e, sugerem que esta linha de pesquisa 

seja permanente e não obedeça apenas a reações imediatas à criminalidade de alto impacto.  

Entre os desafios e as perspectivas de perfis criminológicos, os autores indicam ir além da 

dedução e aproximar a ciência baseada na evidência científica. 
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Objetivos 

 

Objetivo Geral 

O presente estudo tem por objetivo traçar a tipologia de uma amostra de homicidas que 

agiram em único episódio no Estado do Paraná. 

 

Objetivos Específicos 

1) Traçar a tipologia de uma amostra de homicidas que agiram em único episódio no Estado 

do Paraná com base nas características gerais do perpetrador do crime – idade em que 

cometeu o crime, grau de instrução, profissão que exercia e cidade onde residia quando 

cometeu o crime.  

2) Analisar o perfil criminológico destes homicidas no que tange aspectos demográficos e 

criminais propriamente ditos do homicídio – cidade em que cometeu o crime, local e tipo 

de arma utilizada, descrição do crime.  

3) Delinear uma classificação deste tipo de homicida por meio do perfil das vítimas – relação 

entre vítima e agressor, sexo e idade das vítimas. 

4) Classificar as motivações para o crime destes homicidas de episódio único. 

5) Citar dados adicionais, como a sentença que os perpetradores destes crimes devem cumprir 

no sistema carcerário. 
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Método 

 

Esta pesquisa caracterizou-se por levantamento de dados por meio de documentos. 

 

Fonte de Dados: Foram analisados os prontuários de uma amostra de homicidas condenados 

pelo Artigo 121 do Código Penal, cumprindo pena em regime fechado nos estabelecimentos 

penais masculinos do Sistema Carcerário no Estado do Paraná. Desta amostra, foram 

selecionados os homicidas que agiram em episódio único, ou seja, que apresentaram apenas 

um Processo Crime referente ao crime de homicídio. 

 

Local: Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná e três 

Unidades Prisionais de regime fechado para presos condenados do sexo masculino que se 

encontram no Complexo Penal de Piraquara-PR: PCE - Penitenciária Central do Estado, PEP - 

Penitenciária Estadual de Piraquara e PEP II - Penitenciária Estadual de Piraquara II (Centro 

de Detenção e Ressocialização).  

 

Critérios de Inclusão: Partiu-se de uma planilha fornecida primeiramente pela SEJU - 

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná e posteriormente por 

unidades prisionais do Estado, trazendo uma lista com todos os homicidas condenados pelo 

Art.121 do Código Penal em cada unidade prisional. Selecionou-se desta lista os homicidas 

condenados apenas pelo crime de homicídio, cometido em um episódio, não necessariamente 

com única vítima. 

 

Critérios de Exclusão: A amostra compreendeu presos condenados por um crime de 

homicídio em unidades de regime fechado, por isso unidades como Colônia Penal Agrícola e 

Casa de Custódia não entraram nesta pesquisa. O presente estudo tratou apenas de presos já 

condenados pelo crime de homicídio, desta forma, presos que estavam detidos em unidades 

prisionais provisórias, não foram compreendidos na amostra. E, ainda não se incluiu nesta 

pesquisa o Complexo Médico Penal, por conter internos cuja motivação para o crime é 

explicada por ordem de saúde. 

  

Instrumentos: Os dados foram coletados e digitados em uma planilha do programa Excel, 

(Folha de Registro elaborada pela pesquisadora), contendo: a) características gerais do 

perpetrador: prontuário, idade que cometeu o crime, grau de instrução, profissão que exercia 
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na época do crime, estado civil (e filhos – se houvesse este dado no prontuário), cidade onde 

residia (e com quem – se houvesse este dado no prontuário) quando cometeu o crime; b) 

aspectos criminais: localização geográfica do crime (cidade), descrição do crime, tipos de 

armas utilizadas, circunstâncias em torno do incidente, agravantes do crime; c) aspectos 

prisionais: cidade em que foi preso, idade quando foi preso, sentença, faltas na prisão; d) perfil 

da vítima: escolha da vítima, sexo e idade da vítima, motivações para o crime, relação do 

perpetrador com a vítima.  

 

Procedimentos: Foi solicitado à Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos do Paraná – SEJU autorização para realização da pesquisa por meio de pedido 

formal (carta de autorização). Após a autorização da Secretária Maria Tereza Uille Gomes, o 

projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa. Obtida a aprovação pelo 

Comitê de Ética de Pesquisa (Protocolo número 2011-004631), foi solicitada a autorização do 

DEPEN – Departamento Penitenciário do Estado do Paraná para realizar a coleta de dados nas 

Unidades Prisionais e posteriormente solicitou-se a cada diretor a entrada da pesquisadora na 

unidade, iniciando os procedimentos para coleta de dados em cada penitenciária, que foram os 

seguintes: a) Análise dos prontuários com os homicidas sentenciados por homicídio (artigo 

121 do Código Penal brasileiro) nas unidades prisionais masculinas de regime fechado no 

Complexo Penal de Piraquara; b) da população de homicidas condenados em cada 

penitenciária, foram selecionados os condenados por crime de homicídio perpetrado em 

episódio único, coletando-se os dados anteriormente citados na descrição do instrumento. 

Para a coleta de dados a pesquisadora permaneceu de outubro de 2011 a junho de 2012 

no setor da DIPROM – Divisão de Prontuários e Movimentação de cada unidade prisional, 

com acesso aos prontuários de cada preso por homicídio e aos dados complementares 

existentes nos sistemas informatizados (rotinas: SPR1, Terminal Tribunal de Justiça2, 

Oráculo3 e site do Tribunal de Justiça do Paraná disponível no endereço eletrônico: 

http://www.tjpr.jus.br/consulta-1-grau-criminal). 

 

 
 
1 SPR - SISTEMA DE INFORMACÕES PENITENCIARIAS do Departamento Penitenciário do Estado do 
Paraná – DEPEN, Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJU. Sistema em DOS, que contem 
informações sobre os presos das unidades prisionais do estado. 
2 Terminal Tribunal de Justiça - AUTOMAÇÃO JUSTIÇA CRIMINAL - RE/SO – SITUAÇÃO CARCERÁRIA 
POR RÉU – Sistema em DOS que apresenta dados sobre presos condenados no estado do Paraná. 
3 Oráculo – Página de acesso restrito ao uso de dirigentes (Diretor e Vice-Diretor) das unidades prisionais do 
Paraná sobre os processos criminais do estado. 
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Resultados e Discussão 

 

Os dados digitados na folha de registro, contendo características gerais do crime, dos 

homicidas e das vítimas compreendidos pela amostra, foram analisados por meio de estatística 

descritiva e organizados em função dos objetivos desta pesquisa, ou seja: traçar a tipologia dos 

homicidas que agiram em episódio único nas penitenciárias estudadas no Estado do Paraná de 

acordo com a idade, o grau de instrução e a profissão que o agente tinha quando cometeu o 

homicídio, se vivia na mesma cidade onde cometeu o crime, descrever características 

criminológicas quanto ao local, arma utilizada e tipo de assassinato (violência contra mulher, 

contra criança, relacionada ao uso de drogas, ou por desavença, briga, discussão), relação do 

perpetrador do crime com a vítima, motivação que teve para o homicídio e sentença que deve 

cumprir pelo crime que cometeu. 

A amostra foi obtida nas penitenciárias de regime fechado para presos condenados do 

sexo masculino do Estado do Paraná que se encontravam no Complexo Penal de Piraquara: 

PCE - Penitenciária Central do Estado, PEP - Penitenciária Estadual de Piraquara e PEP II - 

Penitenciária Estadual de Piraquara II (Centro de Detenção e Ressocialização). 

 
Tabela 1 
Homicídio e outros crimes entre os presos da amostra estudada 
 

Penitenciária 
Total 

de 
Presos 

Presos 
com 

crimes 
com morte 

Presos com 
mais de um 
crime com 

morte 

Presos com um 
crime com 

morte e com 
outros delitos 

Presos 
com um 

crime com 
morte 

PCE – Penitenciária 
Central do Estado 

1375 176 68 73 35 

PEP – Penitenciária 
Estadual de Piraquara 

673 154 66 68 20 

PEP II - Penitenciária 
Estadual de Piraquara 
II  

933 148 55 66 27 

Total 2981 478 189 207 82 
 
A Tabela 1 mostra o número total de presos (2981 internos, todos do sexo masculino), 

nas três unidades prisionais citadas, dentre eles, 478 (16,03%) foram condenados por crimes 

envolvendo morte. Destes, 189 (39,53%) estavam presos por cometerem mais de um crime 

com morte, 207 (43,30%) foram detidos devido a delitos variados e um crime envolvendo 

morte e, 82 (17,15%) cometeram apenas um crime relacionado à morte. Verificou-se que este 
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total de presos por crime único envolvendo morte é composto por 37 condenados por 

homicídio (artigo 121 do Código Penal Brasileiro), e 45 por latrocínio, art. 157 § 3º (roubo 

qualificado pela morte da vítima). Pelo fato do presente estudo objetivar descrever uma 

amostra de homicidas (condenados apenas pelo artigo 121 do Código Penal Brasileiro), não 

serão descritos nesta pesquisa outros crimes qualificados pela morte, como latrocínio, estupro, 

extorsão, crimes de perigo comum, e outros.  

 
Tabela 2 
Homicidas por Penitenciária 
 

Penitenciárias Total de internos 
Homicidas 
(Art.121) 

Homicidas de 
crime único 

PCE – Penitenciária 
Central do Estado 

1375 (100%) 95 (6,91%) 15 (1,09%) 

PEP – Penitenciária 
Estadual de Piraquara 

673 (100%) 78 (11,59%) 8 (1,19%) 

PEP II - Penitenciária 
Estadual de Piraquara II  

933 (100%) 84 (9%) 14 (1,50%) 

Total 2981 257 37 
 
Em outubro de 2011 a PCE contava com um total de 1375 presos. Desses, 95 (6,91%) 

foram condenados por homicídio (art. 121 do Código Penal) e dentre eles, 15 (1,09%) 

cometeram apenas este crime. A PEP I (será utilizado ao algarismo “I” para a penitenciária 

PEP com a finalidade de facilitar a distinção da penitenciária PEP II) trouxe um total de 673 

internos em abril de 2012, dos quais 78 (11,59%) estavam condenados por homicídio e desses, 

8 (1,19%) por apenas um homicídio. A PEP II apresentava em abril de 2012, 933 presos, dos 

quais 84 (9%) estavam na unidade condenados por homicídio e 14 (1,5%) foram presos por 

cometerem apenas um crime de homicídio, como pode ser visto na Tabela 2. As três unidades 

juntas apresentam 257 presos pelo crime de homicídio, sendo que 37 deles foram condenados 

por matarem em apenas um episódio, sem o acréscimo de outros crimes, o que representa 

14,39% da amostra de homicidas.  

 
Tabela 3 
Idade do preso ao cometer o homicídio 
 
Idade Frequência Percentual 
18 a 20 anos 12  32,43% 
21 a 25 anos 14 37,83% 
26 a 30 anos 4 10,81% 
Mais de 31 anos 7 18,91% 
Idade média= 24,87 anos 37 100% 
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A tabela 3 traz a idade dos presos quando cometeram o crime. A idade média desses 

homicidas quando perpetraram o homicídio foi de 24,8 anos. Vale ressaltar, que 70,26% da 

amostra tinha entre 18 e 25 anos de idade quando cometeram o delito. Esses dados estão de 

acordo com os obtidos, em 2005, pelo FBI (Bartol & Bartol, 2008), onde a faixa etária dos 

homicidas está entre 18 e 25 anos. Segundo o Mapa da Violência (Waiselfisz, 2012), o número 

de homicídios envolvendo jovens vem aumentando significativamente. 

 
Tabela 4 
Escolaridade do preso ao cometer o homicídio 
 
Escolaridade Frequência Percentual 
Alfabetizado 3 8,10% 
Ensino Fundamental Incompleto 26 70,27% 
Ensino Fundamental Completo 2 5,40% 
Ensino Médio Incompleto 4 10,81% 
Ensino Médio Completo 2 5,40% 
Total  37 100% 

 

A tabela 4 indica que nas unidades prisionais em que os dados foram coletados, a baixa 

escolaridade é fator significativo, já que a grande maioria dos internos condenados por um 

homicídio apresenta escolaridade de ensino fundamental incompleto, chegando a 70,27% da 

amostra.  Este resultado não é exclusivo dos homicidas. O nível de escolaridade dos internos 

do Estado do Paraná em âmbito geral, também é o Ensino Fundamental Incompleto, chegando 

a 49,55% dos presos sob custódia da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos do Paraná (INFOPEN, 2011).  

A tabela 5 mostra as profissões dos participantes da pesquisa. Apesar de serem dados 

considerados vulneráveis, já que as profissões dos detentos são registradas nos prontuários por 

meio de relato do preso, os dados levantam as ocupações de nível operacional como 

predominantes. As profissões que apareceram com maior frequência são na área de construção 

civil – pedreiro, correspondendo a 13,5% da amostra e servente, caracterizando 10,8%. Chama 

a atenção o dado que, ao cometerem o crime, todos os participantes informaram (via processo) 

que estavam trabalhando, índice de que traz questionamentos a respeito de sua fidedignidade.  
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Tabela 5 
Profissão do preso ao cometer o homicídio 
 
Profissão Frequência Percentual 
Operador de Máquinas 3 8,10% 
Catador de Papel 1 2,70% 
Pedreiro 5 13,51% 
Auxiliar de Produção 2 5,40% 
Eletricista 1 2,70% 
Lavrador 3 8,10% 
Tosador de Animais 1 2,70% 
Mecânico 2 5,40% 
Servente 4 10,81% 
Impressor de serigrafia 1 2,70% 
Porteiro 3 8,10% 
Polidor de carros 1 2,70% 
Ajudante Geral 3 8,10% 
Copeiro 1 2,70% 
Garçom 1 2,70% 
Repositor 1 2,70% 
Aposentado 1 2,70% 
Autônomo 3 8,10% 
Total  37 100% 

 

No Brasil, e arrisca-se a dizer na América Latina, a grande maioria dos internos nas 

unidades prisionais são pessoas desfavorecidas econômica e socialmente. Segundo Zugaldía 

Espinar (2010), 80% da criminalidade está relacionada atualmente com o desemprego, 

principalmente dos jovens. Entretanto, no presente estudo os resultados trouxeram a 

característica da população investigada das unidades analisadas, de que os homicidas que 

agiram em único episódio na amostra relataram que atuavam profissionalmente quando foram 

presos, portanto, não declararam-se desempregados. Considerando que o dado seja verdadeiro, 

pode-se levantar a hipótese de um possível caráter impulsivo deste tipo de crime, que põe em 

risco família, profissão, convívio social, e outros aspectos da vida do perpetrador. O Mapa da 

Violência traz que, em 2010, grande parte dos homicídios registrados no Brasil foi cometida 

por impulso, por motivos considerados fúteis, crimes que poderiam ser evitados (Waiselfisz, 

2012). Arendt (1994) cita que a violência é um recurso enormemente tentador quando se 

enfrenta acontecimentos ou condições ultrajantes, em razão de sua proximidade e rapidez. 
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Tabela 6 
Cidade de residência do preso e onde cometeu o homicídio 
 
Cidade Frequência Percentual 
Cometeu homicídio na mesma cidade em que residia 28 75,67% 
Cometeu homicídio em cidade diferente da residência 8 21,62% 
Não consta (sem processo) 1 2,70% 
Total  37 100% 

 

Os resultados da tabela 6 sugerem que a grande maioria dos agressores, que mataram 

em um único episódio, agiu na mesma cidade em que morava quando cometeu o homicídio, 

caracterizando mais de 75% da amostra das unidades analisadas. Kraemer et al. (2004) expõe 

que homicidas únicos matam mais frequentemente amigos e familiares, que pessoas 

desconhecidas. Os autores também destacam que homicidas únicos geralmente matam sob o 

efeito da raiva. Isso reforça o ponto de vista a respeito dos homicídios em episódio único 

serem, em muitos casos, cometidos por impulso, motivos fúteis e atos de violência em 

situações de conflito na convivência cotidiana que poderiam ser evitados. Segundo Roberto 

Gurgel, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, boa parte dos homicídios por 

impulso tem como autores pessoas sem histórico criminal e geralmente o autor se arrepende 

no momento seguinte (Garcia, 2012). Muitos homicidas acabam por cometer suicídio, como 

no caso do homicídio em massa, também classificado como homicídio em episódio único 

(Bartol & Bartol, 2008). 

 
Tabela 7  
Local do homicídio 
 
Local Frequência Percentual 
Residência   

a) Da vítima 9 24,32% 
b) Do agressor 3 8,10% 
c) De ambos 5 13,51% 

Via Pública 12 32,43% 
Bares, casas noturnas, etc. 3 8,10% 
Local de Trabalho 1 2,70% 
Local Ermo 3 8,10% 
Não consta (sem processo) 1 2,70% 
Total  37 100% 

 
De acordo coma tabela 7, quanto ao local do crime, a maior parte dos homicídios 

ocorreu em casa (45,93%), seja casa da vítima, do agressor ou de ambos. Em via pública, 

ocorreram 32,43% de homicídios. Esse dado levanta que este tipo de homicídio geralmente 

ocorre em casa, o que entra em concordância com pesquisa realizada com parricidas (Gomide 
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et al., no prelo), que podem ser classificados como homicidas de único episódio. As autoras 

relatam que a significativa maioria dos parricídios é perpetrada em casa (95,5%), enquanto que 

crimes executados por infratores que cometeram outros crimes são realizados em bares ou nas 

ruas, longe de suas famílias, revelando que os profissionais do crime cometem crimes longe de 

casa.  

 
Tabela 8 
Relação com a vítima 
 
Crime em relação à vítima Frequência Percentual 
Violência contra pessoa íntima 10 27,02% 
Violência contra pessoa conhecida 19 51,35% 
Violência contra pessoa desconhecida 3 8,10% 
Não consta (sem processo) 5 13,51% 
Total 37 100% 

 

A tabela 8 refere-se à relação que os perpetradores tinham com suas vítimas. Os crimes 

que se destacam são os de violência contra pessoas conhecidas, por desentendimentos, brigas, 

rixas e vingança, que acabaram em morte (51,3%). Essas vítimas são da vizinhança do 

infrator, pessoas com quem os perpetradores tiveram desentendimento pontual e voltaram para 

se vingar, indivíduos com quem tinham uma rixa, ou pessoas que foram mortas por ter relação 

com uso ou tráfico de drogas. De acordo com Woodworth e Porter (2002), alguns homicídios 

são caracterizados por uma aparente falta de premeditação, ocorrem num contexto de muita 

emoção ou em resposta a uma situação. Essa agressão reativa engloba impulsividade, 

imediatismo e ação em resposta a uma ameaça percebida, perigo ou insulto. 

Os crimes de violência contra pessoa íntima que culminam no falecimento da vítima 

também configuram um índice alto de ocorrência (27,2%). Esses crimes geralmente ocorreram 

contra a companheira do perpetrador, contra criança (filha, enteada do infrator), ou ainda 

contra quem possa estar envolvido com a parceira íntima do homicida. Em uma pesquisa que 

investigou se o homicídio de parceiros íntimos é diferente do homicídio de parceiros não 

íntimos, Thomas, Dichter e Matejkowski (2011), compararam características sócio-

demográficas, familiares, legais, clínicas e situacionais dos homens que assassinaram parceiras 

íntimas e não íntimas. Os resultados desse estudo sugerem que assassinos de parceira íntima 

são mais ligados socialmente a padrões de relacionamento e emprego, e usam a violência fatal 

para satisfação emocional, mais do que as necessidades instrumentais, em relação a criminosos 

não íntimos. Essas descobertas indicam que estado civil, história de doença mental grave e a 

motivação são fatores importantes que diferenciam os homens que matam pessoas íntimas 
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daqueles que assassinam desconhecidos. Os autores ainda colocam que esforços de prevenção 

de homicídios devem ser adaptados para explicar os fatores que diferenciam estes tipos de 

infrator. 

 

Tabela 9 
Motivação para o homicídio 
 
Motivação Frequência Percentual 
Crime sexual   

a) Contra criança/adolescente 2 5,40% 
b) Contra adulto (mulher) --- --- 

Violência Doméstica   
a) Contra criança/adolescente – “impaciência” 2 5,40% 
b) Contra adulto “crime passional” 10 27,02% 

Relacionado ao uso/tráfico de drogas 5 13,5% 
Briga/Desentendimento/Vingança 16 43,24% 
Assegurar a impunidade de outro crime 1 2,70% 
Não consta (sem processo) 1 2,70% 
Total  37 100% 
 

Os resultados da tabela 9 quanto à motivação para o crime expressam o que está escrito 

no processo penal de cada preso, não necessariamente correspondendo a real motivação. Esses 

dados revelam que a maioria desses assassinatos ocorre por brigas, desentendimentos e 

vingança (43,2%), corroborando com os dados trazidos pela tabela 8 e especificando as 

vítimas e seu tipo de relação com o agressor. É importante salientar que 27,02% dos casos são 

de violência contra mulher. Nessa categoria se encontram os crimes passionais. Referem-se 

aqui como crime passional os homicídios que têm na sua motivação aspecto que aluda 

relacionamento amoroso, não necessariamente apenas os que a vítima é o parceiro íntimo, mas 

também envolve crimes contra terceiros por causa dos parceiros íntimos (ciúme, abandono, 

brigas, etc.). A categoria “Briga/Desentendimento/Vingança” explica 43,24% dos dados. São 

atribuições evidentes de motivação que não foram adequadamente investigadas.  

 
Tabela 10 
Arma do crime 
 
Arma do crime Frequência Percentual 
Arma de Fogo 14 37,83% 
Arma Branca + Arma Imprópria 13 35,13% 
Força Física 9 24,32% 
Não consta (sem processo) 1 2,70% 
Total  37 100% 
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Arma é um instrumento utilizado pelo ser humano para o ataque e a defesa. Pode ser 

artefato de utilização corriqueira, instrumento de trabalho ou utensílio doméstico, que seja 

usado para perpetrar uma agressão e, neste momento, se torna uma arma. Um utensílio que 

tenha qualquer outra utilidade, mas que é utilizado de maneira agressiva com intuito de 

auxiliar um ato de violência é chamado de arma imprópria. São objetos que eventualmente 

podem ser utilizados agressivamente, embora sua utilização normal não seja esta (Linard, 

2009). 

Objetos tais como facas, martelos, machados, pedras e qualquer outro que não seja 

arma de fogo que podem ser utilizados para fim letal, são considerados armas brancas. A arma 

de fogo não é incluída na categoria de arma imprópria nem de arma branca, pois sua finalidade 

primária é propriamente ferir, características das armas próprias que são destinadas 

especificamente à finalidade ofensiva, tais como os revólveres, as pistolas, os rifles, entre 

outros (Linard, 2009). 

A tabela 10 mostra uma diferença tênue entre o uso de arma de fogo (37,83%) e armas 

brancas e impróprias (35,13%) nos homicídios cometidos em um episódio. Culturalmente a 

arma de fogo é um instrumento não raro em zonas rurais e periferia das áreas urbanas, locais 

ermos ou de extrema exposição à violência que encontram nessas características a justificativa 

para a presença não rara desses objetos nessas regiões. Daí se levanta a hipótese para explicar 

a grande frequência do uso da arma de fogo como instrumento nos homicídios de crime único 

nas unidades prisionais analisadas. Além do fato desse tipo de arma ser utilizado para uma 

morte rápida, sem muito sofrimento, característica encontrada em homicidas de crime único 

(Bartol & Bartol, 2008).  

Em contrapartida, Cales & Cols. (2010) trazem que é possível inferir que o uso de 

armas de fogo implica mais planejamento ou motivos instrumentais à agressão do que quando 

são utilizadas armas impróprias. Os autores colocam que o uso frequente de arma branca e 

agressão física podem refletir crimes dotados de reatividade e expressividade. 

Na pesquisa de Gomide & Cols. (no prelo), os instrumentos utilizados pelos parricidas 

(exemplo de homicidas que agiram em episódio único), foram objetos encontrados nas casas e 

que se transformaram em armas no momento do crime. As autoras destacam que as armas 

usadas estavam disponíveis na casa do perpetrador, seja arma branca, imprópria ou de fogo. 
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Tabela 11 
Sentença (pena total) que o preso deve cumprir no sistema carcerário 
 
Sentença Frequência Percentual 
6 a 12 anos 10 27,02% 
13 a 20 anos 17 45,94% 
20 a 30 anos 6 16,21% 
Mais de 30 anos 4 10,81% 
Tempo médio = 18,67 anos 37 100% 

 

Os resultados da tabela 11 mostram que a média da pena atribuída a estes presos é de 

18,67 anos. A maioria deles deve cumprir sentença que varia de 13 a 20 anos de reclusão 

(45,94%). Mas vale ressaltar, que uma parcela significativa da amostra deve cumprir pena de 6 

a 12 anos (27,02%). Apesar de aparentemente este tipo de crime trazer uma idéia de menor 

gravidade, estes crimes se descrevem em sua maior parte como Homicídio Qualificado, em 

que as qualificadoras são circunstâncias que aumentam a pena devido ao maior grau de 

reprovabilidade em relação ao Homicídio Simples, pois Homicídio Qualificado é crime 

hediondo (Lei n. 8.072/90) e sua pena vai de 12 a 30 anos de reclusão, de acordo com o  

Código Penal Brasileiro (Machado & Azevedo, 2012). 
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Considerações Finais 

 

O presente estudo objetivou, num primeiro momento, traçar a tipologia de homicidas 

que agiram em único episódio no Paraná, em todas as unidades prisionais de regime fechado 

para presos condenados do Estado. Infelizmente esse objetivo não foi atingido. Partiu-se do 

principio que seria possível a obtenção dos dados por meio dos arquivos do Sistema Judiciário. 

Essa premissa estava equivocada. O que se encontrou foram processos incompletos e arquivos 

de vários sistemas que não interagiam entre si. Isto é caracterizado pela diferença entre 

denúncia e sentença nos processos, o que ocorre principalmente devido ao fato de pessoas de 

diferentes atribuições e sem treinamento para tal tarefa, coletarem dados e preencherem 

formulários a respeito dos crimes. Esses fatos aumentaram o tempo da coleta de dados 

sobremaneira, acarretando uma redução da pesquisa, que anteriormente se caracterizaria por 

um senso, a uma amostra que compreendeu apenas três penitenciárias de regime fechado para 

presos condenados do sexo masculino do Complexo Penal de Piraquara do Estado do Paraná: 

PCE - Penitenciária Central do Estado, PEP - Penitenciária Estadual de Piraquara e PEP II - 

Penitenciária Estadual de Piraquara II (Centro de Detenção e Ressocialização).  

A insuficiência de informações, infelizmente, não é exclusividade das unidades 

estudadas. Essa lacuna deixada pelo Sistema de Justiça, chamada Cifra Negra, refere-se a um 

número de crimes e infratores que ficam obscuros, uma vez que é desconhecida grande parte 

das infrações penais e, portanto, não se pode sequer investigá-las.  

Apesar das dificuldades, os objetivos da presente pesquisa foram parcialmente 

atingidos, uma vez que buscava-se o mapeamento do crime de homicídio em único episódio 

nas unidades estudadas e caracterizar os perpetradores desses crimes. Procurou-se analisar os 

dados obtidos por meio de estatística descritiva, visando responder aos objetivos específicos 

propostos para a pesquisa.  

O primeiro deles pretendeu dar as características gerais do perpetrador do crime, idade 

em que cometeu o homicídio, grau de instrução e profissão que exercia antes de ser preso. 

Constatou-se que grande parte da amostra é jovem, com 25 anos de idade em média, 70,26% 

tinha entre 18 e 25 anos de idade quando cometeu o crime, com grau de escolaridade baixo 

(Ensino Fundamental Incompleto) e exercia profissões de nível operacional antes de serem 

presos. Esses dados estão de acordo com os dos demais presos do Sistema Carcerário do 

Estado, não são específicos aos homicidas.  
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O segundo objetivo específico pretendeu descrever os aspectos criminais referentes a 

alguns dados demográficos e ao modus operandi do crime, trazidos pelas informações quanto 

à cidade em que o infrator cometeu o crime, ao local do crime e ao tipo de arma utilizada pelo 

infrator. Esse objetivo foi parcialmente atingido, uma vez que, em alguns processos não havia 

informações suficientes para a descrição do crime. Mas foi possível constatar que a maioria 

dos perpetradores de um homicídio agiu na mesma cidade onde morava antes de ser preso. 

Com relação ao crime propriamente dito, a maior parte (quase a metade) dos homicídios em 

episódio único ocorre em casa, seja no domicílio da vítima, do agressor ou na residência onde 

ambos moravam. Geralmente a vítima é conhecida (mais da metade), senão íntima do infrator. 

O tipo de arma utilizada em grande parte desses crimes é a arma de fogo, mas armas brancas e 

impróprias não são raras nestas ocasiões.  

O presente estudo pretendeu ainda traçar a tipologia por meio de aspectos que tratam 

da relação entre vítima e agressor e das motivações para o crime. Esse tipo de crime, não 

invariavelmente ocorre por motivo passional – homicídio por violência doméstica contra 

parceira íntima, mas a motivação principal é caracterizada por brigas, desentendimentos e 

vingança – configurndo quase a metade dos casos. Essas características encontradas indicam 

um caráter impulsivo desse tipo de perpetrador, homicídios em episódio único aparentemente 

são cometidos por pessoas sem histórico criminal, que podem se arrepender no momento 

seguinte ao crime, já que muitos possivelmente ocorreram por atos de violência em situações 

de conflito que poderiam ser evitados. Esses objetivos também foram atingidos parcialmente 

devido a dados muito genéricos trazidos pelos prontuários e pouquíssimas informações sobre 

as vítimas nos processos. 

Diante das dificuldades e dos desafios propostos pelo cenário criminal, sugere-se 

melhorias nos sistemas de informação acerca dos crimes e infratores pelo Sistema Judiciário. 

Há também que se realizar mais pesquisas sobre o assunto, principalmente no Brasil e países 

da América Latina, onde o desenvolvimento de estudos sobre crimes, sob o viés da Psicologia 

Forense, ainda é lento e dificultoso, inclusive devido à falta de incentivos. E há a necessidade 

de se conhecer os perpetradores desses crimes no Brasil, cuja realidade social e econômica é 

bastante distinta de países como Estados Unidos e Canadá, onde as pesquisas nesta área estão 

mais avançadas. 

A Juíza Federal, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público e 

coordenadora do Grupo de Persecução Penal da ENASP (Estratégia Nacional de Justiça e 

Segurança Pública), Thaís Ferraz, destaca que são alarmantes os dados trazidos por pesquisas 

e pela imprensa sobre os homicídios, bem como os baixos índices de elucidação e de 
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condenação nestes crimes. Tanto que a ENASP tem entre seus objetivos a meta de agilizar a 

investigação e o julgamento das ações penais desse tipo de crime. Foram definidas metas para 

o Grupo de Persecução Penal coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público 

conclusão de inquéritos antigos de homicídio (anteriores a 2007 e 2008) e para o julgamento 

das ações penais desse tipo de crime (Garcia, 2012).  

O Relatório Nacional da Execução da Meta 2 - a impunidade como alvo (Grupo de 

Persecução Penal da ENASP, 2012) - traz um diagnóstico da investigação de homicídios no 

país e busca concluir todos os inquéritos e procedimentos investigando homicídios dolosos 

instaurados até 31 de Dezembro de 2007 no Brasil. Esta demanda surge do baixíssimo índice 

de elucidação dos crimes de homicídio no país, que segundo pesquisa realizada em 2011, pela 

Associação Brasileira de Criminalística, varia entre 5% e 8% apenas (nos Estados Unidos este 

percentual é de 65%, na França é de 80% e no Reino Unido é de 90%). A grande maioria dos 

crimes de homicídio elucidados decorre da prisão em flagrante e da repercussão dos casos nos 

meios de comunicação. As delegacias de polícia, por inúmeras causas, dedicam-se apenas aos 

homicídios novos. A quase totalidade dos inquéritos acaba em situação de arquivamento nas 

delegacias de polícia, mesmo contrariando a legislação processual penal que estabelece a 

necessidade de proposta do Ministério Público e acolhimento pelo juiz para arquivamento dos 

processos (CNMP & ENASP, 2012). 

O Relatório da ENASP traz ainda que os altos índices de violência e os inúmeros casos 

noticiados na imprensa revelam que o crime de homicídio vem sendo percebido com cada vez 

menos perplexidade pela sociedade, apesar da sua gravidade (CNMP & ENASP, 2012). O 

Presidente do Senado, José Sarney (gestão 2010-2012), durante a apresentação da campanha 

“Conte até 10”, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, coloca que a banalização da 

violência e dos crimes de homicídio no Brasil é um tema que já virou calamidade nacional. Ele 

cita que 12% dos homicídios do mundo ocorrem no Brasil e lembra que em 30 anos, foram 

mais de um milhão de pessoas mortas no país, mais que na Guerra do Paraguai ou na 

Revolução Farroupilha (Borges, 2012). A ausência de eficiência na persecução penal e a 

consequente impunidade são fatores que contribuem para o aumento do número de homicídios 

(CNMP & ENASP, 2012). 

Diante dos dados e acontecimentos atuais, como a tragédia na escola de Realengo no 

Rio de Janeiro, revela-se a importância de se conhecer melhor o crime, bem como o 

perpretador de homicídio. O delegado titular da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, 

Felipe Ettore, em entrevista ao Jornal da Globo dia 08/04/2011, disse que o principal objetivo 

das investigações era traçar um perfil psicológico de Wellington Menezes de Oliveira, 
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responsável pelo ataque à Escola Municipal Tasso de Oliveira, em 07/04/2011. Isadora Rupp 

(2011, artigo no Jornal Gazeta do Povo), cita logo após a tragédia no Rio de Janeiro, que o 

problema é o baixo investimento em pesquisa no Brasil e questiona a importância dada a um 

acompanhamento sobre homicídios quando dados importantes relativos a este tema são 

exemplos de estatísticas inexistentes no país. A autora ainda traz que essas lacunas dificultam 

a formação de políticas públicas eficientes e não permitem que as ações existentes sejam 

avaliadas de forma precisa. Neste artigo, ela cita que a professora de Sociologia e Gestão 

Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Samira Kauchakje, ressalta que a 

produção de indicadores é fundamental para processos decisórios, desde o pensamento de um 

novo projeto, que culmina na elaboração de políticas públicas, passando pelo 

acompanhamento e avaliação de seus resultados. Visto que todo esse processo depende de 

dados quantitativos e qualitativos porque os indicadores são medidores de parâmetros que 

permitem a elaboração de práticas mais efetivas. 

O Conselho Nacional do Ministério Público e a Estratégia Nacional de Justiça e 

Segurança Pública expõem que grande parte das delegacias de polícia do país deixa de 

preencher os formulários de classificação dos crimes, revelando um número considerável de 

homicídios com causa não informada ou ignorada, e do uso da categoria “outros” ou “outras 

causas” para classificação dos crimes. Este grupo genérico perfaz um número grande de 

homicídios, em alguns estados, superando a todas as demais categorias de causas de 

homicídios. Nos casos em que os crimes são classificados, há ainda a dificuldade trazida pela 

elevada subjetividade na escolha da categoria pelo responsável pelo preenchimento dos dados, 

sendo poucos os estados que adotam critérios objetivos para nortear a classificação (CNMP & 

ENASP, 2012).  

Outro ponto crítico é que boa parte dos homicidas condenados estão detidos nas 

delegacias e não nas unidades prisionais devido ao fato das penitenciárias estarem 

superlotadas com presos que progrediram de regime penal mas não tem vagas nas unidades de 

sistema aberto e semi-aberto.  

Calhau (2008) afirma que a falta de investimentos adequados nas polícias estaduais 

tem acarretado, em grande número de casos, um fenômeno de estagnação na qualidade da 

prova a ser produzida na fase pré-processual. Tal situação (em especial, nos casos de crimes 

dolosos contra a vida), tem demonstrado que a prova testemunhal ainda é a regra geral nos 

processos desta espécie, mesmo sendo de domínio público que os crimes de homicídio e os 

crimes sexuais são delitos geralmente praticados, por sua natureza, sem a presença de 

testemunhas em muitos casos. Agravando esses problemas, os governos estaduais ainda 
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resistem em investir de forma adequada nos setores de perícia forense, mantendo equipes de 

peritos (médicos e outros) trabalhando regionalmente e acumulando atribuições em áreas 

excessivamente extensas, o que dificulta o trabalho que deve ser realizado por esses 

profissionais. 

Sabe-se que o sistema prisional é institucionalizante (Goffman, 1961). Isto significa 

que os valores e regras da instituição correcional sobrepõem-se as regras sociais, fortalecendo 

comportamentos antissociais e infratores no indivíduo preso (Gomide, 1990). Sistemas de 

classificação, estudos de perfis e tipologias são fatores importantes para caracterizarem os 

diferentes tipos infratores e voltar os esforços para a prevenção de homicídios. Homicidas são 

criminosos com características peculiares que devem ser estudadas para se averiguar a 

possibilidade de não reincidirem no crime, mesmo em condições adversas de desemprego e 

dificuldades socioeconômicas. Conhecer e classificar os criminosos com menor probabilidade 

a cometer outros crimes, traz maiores possibilidades de respostas às soluções para 

ressocialização, como adesão a tratamentos. A classificação busca identificar os presos 

considerados de alto grau de periculosidade, não para rotulá-los, e sim para propiciar aos 

infratores uma intervenção direcionada e adequada, desde alocá-los na instituição correcional 

mais apropriada, até a realização de tratamentos objetivando a ressocialização. 
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