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RESUMO

Esta pesquisa objetivou analisar os crimes de homicídio consumado ocorridos na 

cidade de Nova Serrana/MG, nos anos de 2006 a 2010, cujos dados foram 

coletados junto aos inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil. Como forma de 

buscar uma melhor compreensão do fenômeno criminal, foram consultados os 

números registrados pela Polícia Militar desde o ano de 2000 até 2010. O trabalho 

foi motivado e desenvolvido com base no aumento do número de registros de 

homicídios consumados em Nova Serrana/MG. Enquanto no início dos anos 2000, 

com base nos registros da Polícia Militar, os índices variavam entre 3 (três) e 4 

(quatro) homicídios consumados, no final daquela década os registros eram 

superiores a 20 (vinte). Busca-se com este estudo examinar e evidenciar as 

motivações para o cometimento do crime de homicídio consumado, traçar o perfil do 

autor e da vítima, bem como verificar possível concentração geográfica do registro 

desta modalidade criminosa na cidade de Nova Serrana/MG, tendo como meio de 

informações os dados constantes nos inquéritos policiais. Constatou-se com a 

pesquisa, através da análise dos dados coletados, que é possível afirmar que a 

principal motivação para o cometimento dos crimes de homicídio foi devido a briga 

ou desentendimento entre os envolvidos, bem como envolvimento com tráfico uso 

de drogas, atingindo este último um percentual de 57% dos casos. Evidenciou-se 

que o crime de homicídio é cometido em praticamente todas as regiões da cidade 

sobressaindo as regiões dos bairros Planalto e São Geraldo. Destaca-se ainda que 

o meio usado para a prática do crime de homicídio nos anos de 2006 a 2010 foi a 

arma de fogo. Ficou, portanto evidenciado que o crime de homicídio na cidade de 

Nova Serrana/MG, ao contrário do que vem ocorrendo em nível de Estado, está com 

tendência ao crescimento dos números de registros, havendo, portanto a 

necessidade de se ter um acompanhamento constante e realizar um monitoramento 

dos possíveis autores e vítimas, buscando adotar políticas e medidas que previnam 

o homicídio consumado, interrompendo o aumento de tal modalidade criminosa.

Palavra-chave: Crime. Homicídio consumado. Arma de fogo. Drogas.



ABSTRACT

This research objectified to analyze the homicides consummated occurred in the city 

of Nova Serrana/MG, in the years of 2006 the 2010, whose given they had been 

collected next to the police inquests restored by the Civil Policy. As form to search 

one better understanding of the criminal phenomenon, the numbers registered for the 

Military Policy since the year of 2000 up to 2010 had been consulted. The work was 

motivated and developed on the basis of the increase of the record number of 

homicides consummated in Nova Serrana/MG. While at the beginning of years 2000, 

on the basis of the registers of the Military Policy, the indices varied between 3 

(three) and 4 (four) consummated homicides, in the end of that decade the registers 

were superior the 20 (twenty). One searchs with this study to examine and to 

evidence the motivations for the commission of the consummated homicide, to trace 

the profile of the author and the victim, as well as verifying possible geographic 

concentration of the register of this criminal modality in the city of Nova Serrana/MG, 

having as half of information the constant data in the police inquests. It was 

evidenced with the research, through the analysis of the collected data, that is 

possible to affirm that the main motivation for the commission of the homicides had 

the fight or misunderstanding between the involved ones, as well as envolvement 

with traffic use of drugs, reaching this last percentage of 57% of the cases. It was 

proven that the homicide is committed in practically all the regions of the city having 

protruding the regions of the quarters Planalto and São Geraldo. It is distinguished 

despite the used way for practical it homicide in the years of 2006 the 2010 was the 

firearm. He was, therefore evidenced that the homicide in the city of Nova 

Serrana/MG, in contrast of what it comes occurring in state level, is with trend to the 

growth of the record numbers, having, therefore the necessity of if having a constant 

accompaniment and carrying through one monitoring of the possible authors and 

victims, searching to adopt politics and measures that prevent the consummated 

homicide, interrupting the increase of such criminal modality.

Word-key: Crime. Consummated homicide. Firearm. Drugs.
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1 INTRODUÇÃO

Constitui-se tema desta pesquisa a análise dos crimes de homicídios 

dolosos consumados registrados no município de Nova Serrana/MG, nos últimos 

cinco anos (2006 - 2010).

Delimitou-se o tema com base no aumento do crime de homicídio, 

ocorrido na cidade de Nova Serrana/MG, sede da 100a Companhia Especial da 

Polícia Militar (Cia PM ESp.), pertencente ao 7o Batalhão da Polícia Militar (BPM) 

que por sua vez integra a 7a Região de Polícia Militar (RPM) sediada na cidade de 

Divinópolis. Para tanto foi analisada uma série histórica recente, cujos índices se 

mostram bem expressivos dado o crescimento das ocorrências deste delito, numa 

ordem próxima a 600%, levando em conta a evolução entre os anos 2000 à 2010 

com base nos registros da Polícia Militar.

A delimitação do tema se deu através do levantamento das informações 

constantes nos boletins de ocorrências (BO) de crimes de homicídios consumados, 

registrados pela Polícia Militar em Nova Serrana/MG, nos anos de 2000 a 2010. 

Aprimorando as informações obtidas junto ao banco de dados da Polícia Militar 

(PM), analisou-se os inquéritos policiais (IP) instaurados pela Polícia Civil (PC) nos 

anos de 2006 a 2010 (período específico da pesquisa). O levantamento inicial da 

quantidade de homicídios consumados registrados por ano foi alcançado através do 

Sistema de Cadastro de Ocorrências da Polícia Militar de Minas Gerais, denominado 

SM/201. A partir daí foram identificados e pesquisados todos os boletins de 

ocorrências e registros de eventos de defesa social (REDS) relativos aos crimes de 

homicídio em Nova Serrana/MG desde o ano de 2000 até o ano de 2010. Uma vez 

extraídas as informações iniciais, houve a devida complementação e pesquisa de 

demais casos levados a efeito por parte da Polícia Civil através dos inquéritos de 

homicídio que foram instaurados.

1 Resolução Conjunta (SEDS) n° 54/08, de 18 de Junho de 2008
Art. 3° As bases de dados do Sistema de Defesa Social do Estado a que se refere o art. 1° desta Resolução, 
compreendem todos os sistemas de segurança pública e defesa social, pertencentes a órgãos e entidades da 
administração pública estadual (...), das quais se destacam:
X - Sistema de Informações Policiais - SM20.
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Verificou-se que a quantidade real de crimes de homicídio consumado, de 

maneira dolosa, registrados em Nova Serrana/MG, entre os anos de 2006 a 2010, 

com base nos inquéritos instaurados pela Polícia Civil atinge a soma de 82 (oitenta e 

dois) casos, número muito superior aquilo que foi indicado pelo sistema de cadastro 

de ocorrências da Polícia Militar, que contabilizou 65 (sessenta e cinco) casos no 

período. Como forma de se apresentar um estudo válido sobre a evolução do 

fenômeno no município estudado, foram analisados a quase totalidade dos IP, não 

sendo possível localizar apenas cinco destes que devido à tramitação se encontram 

à cargo de advogados (01 IP), Ministérios Público (02 IPs) e Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais (02 IPs). Dessa maneira, conclui-se que o total das informações 

colhidas traz uma visão panorâmica do quadro evolutivo do crime de homicídio no 

município de Nova Serrana/MG.

O período avaliado no presente estudo engloba os anos de 2006 a 2010, 

contudo, como forma de se buscar uma melhor compreensão do fenômeno, buscou- 

se informações que demonstram a evolução dos crimes de homicídios consumados 

no município de Nova Serrana/MG desde o início dos anos 2000.

Justifica-se a pesquisa em razão do crescente número de registros de tal 

modalidade delituosa no município de Nova Serrana durante a primeira década do 

atual milênio e, em especial, no período estudado. Verifica-se que embora o peso 

demográfico da cidade de Nova Serrana/MG não seja tão expressivo em âmbito 

estadual, há de considerar que a taxa de homicídio se mostra alta no período 

analisado.

O objetivo geral dessa pesquisa é identificar as características que 

envolvem os crimes de homicídios dolosos consumados, de maneira dolosa, 

ocorridos na cidade de Nova Serrana/MG, no período de 2006 a 2010, buscando 

identificar os fatores intervenientes no cometimento do delito.

São objetivos específicos:

- Estudar os homicídios consumados (dolosos) registrados no período, 

com base nas informações extraídas dos inquéritos policiais procurando definir o
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espaço geográfico de incidência do delito, bem como verificar o meio empregado 

para a consumação do fato;

- Estudar os homicídios dolosos consumados registrados no período, com 

base nas informações extraídas dos inquéritos policiais procurando traçar o perfil 

dos autores e das vítimas;

- comparar as informações relativas aos crimes de homicídios dolosos 

consumados, tais como: antecedentes de vítimas e agentes, relação entre os 

envolvidos no crime e motivação do crime, buscando estabelecer uma relação de 

vínculo entre o fato criminoso, sua autoria e a vítima.

Constitui-se pergunta norteadora desta pesquisa: o que explica o 

aumento do número de homicídios na cidade de Nova Serrana, principalmente no 

período 2006-2010?

Formulou-se como hipótese básica que os crimes de homicídios 

registrados na cidade de Nova Serrana/MG, de acordo com o estudo do perfil das 

vítimas e dos autores, envolvem, na sua grande maioria vítimas do sexo masculino, 

com idade jovem; quanto à territorialidade os crimes ocorreriam de forma genérica 

ou esparsa estando presente em todas as regiões de Nova Serrana havendo uma 

maior incidência nos bairros mais populosos como bairro Planalto, São Geraldo e 

Romeu Duarte; constitui-se hipótese básica ainda o emprego de armas de fogo 

como principal instrumento para a prática do crime de homicídio em Nova 

Serrana/MG; e o homicídio tem como fator motivador brigas e envolvimento com 

tráfico/uso de drogas.

Constitui-se variável independente (X) o crime de homicídio consumado 

registrado na cidade de Nova Serrana/MG, nos anos de 2006 a 2010;

Constitui-se variável dependente (Y) as circunstâncias e as características 

do acometimento do crime de homicídios envolvendo as vítimas e ou os autores.
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Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva que buscou 

analisar as informações sobre os crimes de homicídios, dados estes existentes em 

parte nos boletins de ocorrências registrados pela Polícia Militar de Minas Gerais e 

complementados pelos inquéritos instaurados pela Polícia Civil.

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, 

uma vez que buscou analisar dados numéricos, com a coleta de informações já 

existentes e agrupar estes em tabelas para se buscar um melhor entendimento do 

crime de homicídio consumado na cidade de Nova Serrana/MG, dentro do período 

estudado. A técnica de pesquisa se deu pela investigação documental de 

legislações, normas da Polícia Militar e estudos realizados com temas pertinentes. 

Dentre os estudos com temas pertinentes destacam-se teses de mestrados, 

monografias, artigos sociológicos e criminológicos relacionados ao tema e obras 

conexas.

Utilizou-se nesta pesquisa o método hipotético-dedutivo, visto a existência 

de um conhecimento prévio sobre o tema, e com base em dados estatísticos, 

através da coleta de informações, dos relatórios produzidos pela Polícia Militar e dos 

inquéritos instaurados pela Polícia Civil, buscou-se um modelo teórico que 

possibilitasse a compreensão da relação entre as causalidades do crime de 

homicídio consumado, estabelecendo-se uma comparação entre os dados 

pesquisados.

Os métodos de procedimento utilizados foram:

a) Comparativo, através do desenvolvimento do estudo foram feitas 

comparações referentes aos dados existentes da caracterização do objeto de estudo 

com aqueles buscados na pesquisa de campo;

b) Método Estatístico, através de dados existentes nos boletins de 

ocorrências, nos inquéritos e processos, foi realizada interpretação e comparação de 

dados como forma de comprovação do fenômeno estudado, utilizando para isto os 

instrumentos da estatística.
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As técnicas utilizadas durante o estudo foram:

a) Documentação indireta:

A pesquisa abrangeu a busca documental, considerada Fontes Primárias, 

através de consultas a legislações e documentos normativos da Polícia Militar, 

utilizando manuais específicos sobre o assunto, decretos e estudos já realizados em 

outras localidades, trabalhos voltados para esta área e teorias de base existentes, 

sendo estas consideradas fontes secundárias.

b) Utilizou-se de dados existentes, constantes nos boletins de 

ocorrências, confeccionados pelos Policiais Militares na cidade de Nova 

Serrana/MG, e das informações constantes dos Inquéritos Policiais, elaborados pela 

Polícia Civil a partir dos quais foram condensados em tabelas, obtendo com isso 

dados comparativos.

c) A coleta dos dados necessários ao preenchimento das tabelas foi feita 

diretamente pelo pesquisador, consultando os boletins de ocorrências registrados 

pela Polícia Militar e coletado informações existentes nos inquéritos elaborados pela 

Delegacia de Polícia Civil.

Os dados levantados inicialmente compreenderam os boletins de 

ocorrências de homicídios consumados registrados pela Polícia Militar na cidade de 

Nova Serrana/MG, nos anos de 2000 a 2010. Para se chegar aos boletins de 

ocorrências realizou-se uma pesquisa junto ao sistema de cadastro de ocorrências 

da PMMG, denominado SM/20. Nessa pesquisa verificou-se que dentro do período 

estudado foram registrados, pela Polícia Militar, 100 (cem) crimes de homicídios. 

Como os boletins de ocorrências não possibilitaram extração de todas as 

informações necessárias, buscou-se junto à Delegacia de Polícia Civil os inquéritos 

instaurados em decorrência do homicídio consumado.

d) Tratamento estatístico
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Utilizou-se os recursos de estatística descritiva como forma de ilustrar os 

dados da pesquisa, através de tabelas e gráficos.

Têm-se como referencial teórico do presente estudo, a abordagem das 

teorias sociológicas do crime e aquelas especificamente relacionados aos crimes de 

homicídios, buscando analisá-las e relacioná-las ao objeto deste estudo, buscando 

assim compreender o crime e as circunstâncias que favorecem o seu cometimento.

Buscando-se um melhor entendimento do tema, o trabalho foi dividido em 

cinco seções:

- seção 1, introdução, indica o conteúdo do estudo;

- seção 2, onde serão abordadas as principais teorias sociológicas do

crime;

- seção 3, será procedida a contextualização do fenômeno criminal dentro 

do município estudado;

- na seção 4, será apresentada a análise dos resultados da pesquisa;

- na seção 5, serão feitas considerações finais.
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2 ABORDAGEM ÀS TEORIAS SOCIOLÓGICAS DO CRIME

Nesta seção serão abordadas as principais teorias sociológicas que 

tratam sobre o crime. As diversas teorias compõem-se no principal ponto de partida 

para o estudo e entendimento do fenômeno criminal, buscando, evidenciar, 

principalmente, através da vivência em sociedade, os fatores que levariam 

determinado indivíduo a delinqüir. Serão analisadas, ao final da seção, as teorias 

específicas que abordem o crime objeto desse estudo, o homicídio.

Antes, porém de se abordar as principais teorias, necessário se faz definir 

e compreender o que vem a ser um fato tido como crime.

Conforme Santos (2001 )2, "crime é o comportamento humano positivo ou 

negativo, provocando, este, um resultado e que segundo o seu conceito formal, 

resulta em uma violação culpável da lei penal, constituindo, assim, delito”. Portanto, 

uma determinada ação, ou omissão, que leve a uma conduta culpável perante a lei, 

será considerada crime. O crime será praticado através de uma conduta positiva, ou 

seja, uma ação do indivíduo no sentido de praticar algo, seja na sua forma culposa 

ou dolosa, resultando esta ação num fato típico, antijurídico e culpável. O crime 

também se consuma através de uma conduta negativa, omissiva, ou seja, adotando 

uma postura do não fazer, diante de determinada situação, o indivíduo poderá 

incorrer em prática delituosa. A conduta omissiva também há de ser típica, ou seja, 

contar com uma descrição penal adequada, antijurídica por não encontrar uma 

causa que venha justificá-la e culpável por levar o agente a uma responsabilidade. 

Um exemplo dessa condição omissiva recai sobre os relatos de falta de socorro às 

vítimas de acidentes de trânsito. O crime, para alguns como Durkheim, conforme 

será visto adiante, se apresenta como um fenômeno ou fato social típico e até 

mesmo normal.

Para Damásio de Jesus (1980. p. 142) conceitua-se crime como "fato 

humano contrário à lei, legalmente punível”. Portanto, analisando a expressão "fato 

humano” presente em ambas as definições, verifica-se indiretamente que a ação ou

2 SANTOS, Washington dos. Dicionário jurídico brasileiro, p. 62.
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omissão praticada, que implique o cometimento de crime, ocorre em meio social, 

mediante convivência em comunidade.

Diante da definição de crime, necessário também se faz abordar as 

modalidades de sua consumação, quais sejam: o crime doloso e o crime culposo.

2.1 Distinção entre crime doloso e culposo

Como o objeto da pesquisa restringiu-se a análise dos crimes de 

homicídio doloso consumado em Nova Serrana/MG, dentro de um período 

específico, buscando verificar, não somente o aumento do índice de homicídio, mas 

também a mudança de padrão da criminalidade e a sua possível associação ao 

crime organizado, torna-se necessário abordar a classificação do crime em relação 

ao seu caráter doloso ou culposo.

Classifica-se o crime como doloso quando este é praticado com o 

propósito de se atingir determinado fim específico. O conceito de crime doloso 

encontra-se expresso no Código Penal Brasileiro que foi instituído pelo Decreto-Lei 

n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, conforme o artigo 18 "Diz-se o crime: I Doloso, 

quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. O que verifica- 

se então é a intenção do agente em alcançar um objetivo, praticando determinada 

ação de modo consciente.

Já o crime culposo, cujo conceito encontra-se no mesmo artigo do 

ordenamento jurídico apontado, agora no seu inciso II, é definido da seguinte forma: 

"culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou 

imperícia”. Percebe-se que a intenção do autor, no caso do crime culposo, não se 

encontra manifestada, ocorrendo o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, 

em razão de algum tipo de conduta por ele adotada.

2.2 Homicídio consumado e execução

Para fins do presente trabalho se torna necessário distinguir o crime de 

homicídio consumado daquele que tenha sido cometido com sinais de execução
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uma vez que o modus operandi do autor, além de demonstrar sua intenção, pode 

indicar sua associação a redes criminosas.

Embora inexista tipo penal especifico que retrate a figura do crime de 

homicídio praticado através da "execução” da vítima, há consenso em se definir 

alguns aspectos que podem levar o homicídio a ser entendido por essa forma 

agravada. Antes, porém de se predizer as característica de uma "execução”, há de 

considerar que o homicídio consumado possui qualificadoras como as descritas no 

código penal brasileiro, à saber:

Art. 121 -  (...) homicídio qualificado, § 2° - Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II - por motivo fútil;
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 
insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso 
que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de 
outro crime.

Percebe-se que além do tipo comum "matar alguém”, previsto no caput do 

artigo 121 do código penal brasileiro, o legislador cuidou de elencar descrições que 

pudessem caracterizar o crime como qualificado, fator de aumento da pena. Mesmo 

com tais definições podendo englobar boa parte dos homicídios praticados por 

ações do crime organizado, o certo é que não existe definição precisa, no 

ordenamento jurídico, que aborde a questão do homicídio praticado com meios que 

o leve a uma possível execução. Assim sendo, busca-se na literatura acadêmica, 

extra-jurídica, definições que possam se aplicar ao entendimento do que vem a ser 

um homicídio praticado com sinais de execução.

Ignácio Cano (1997), em sua obra "Letalidade da ação policial no Rio de 

Janeiro”, retrata algumas constatações que podem levar ao entendimento de que o 

homicídio foi consumado com emprego de meios e ações que o torna agravado e 

evidenciado como uma "execução”. Para Cano (1997) são as seguintes 

características que podem definir um crime de homicídio como execução:

• Existência de 4 ou mais impactos de bala;

• Apresentação de ferimento na cabeça;



26

• Constatação de disparo pelas costas;

• Vítimas com lesões adicionais às provocadas por arma de fogo, o que 

poder indicar que muitas foram golpeadas antes de ser executadas;

• Disparos efetuados à queima-roupa, feitos à curta distância, o que seria 

o sinal mais evidente de execução.

Embora a constatação de Cano (1997) se aplique a agentes do Estado, 

as constatações podem ser transportadas para o presente trabalho no sentido de, 

através da analogia, identificar possíveis ações de execução junto aos crimes de 

homicídio praticados em Nova Serrana/MG.

Uma vez procedida essa análise teórica inicial, serão abordadas a seguir 

as teorias sociológicas que explanam sobre o fenômeno criminal. A abordagem das 

teorias no presente estudo partirá daquelas mais abrangentes, caminhado para as 

teorias que indicam o crime de homicídio em si, alvo da pesquisa.

2.3 Teoria da normalidade

Segundo Durkheim (1984), a sociedade tem um funcionamento que se 

aproxima ao de um organismo, com todas as partes interligadas e contribuindo para 

que tudo esteja ordenado. Dessa forma também seria a sociedade, organizada com 

seus elementos funcionando para a permanência do todo. Além de comparar a 

sociedade a um organismo, Durkheim (1984) considera que toda sociedade, em 

algum momento de sua história, convive com o crime.

O crime não é encontrado somente na maioria das sociedades desta ou 
daquela espécie, mas em todas as sociedades e de todos os tipos. Não 
existe nenhuma em que não haja alguma forma de criminalidade. (...) Não 
existe pois, fenômeno que apresente de maneira mais irrecusável todos os 
sintomas de normalidade, uma vez que aparece estreitamente ligado às 
condições de toda a vida coletiva. (Durkeim, 1984, p. 57)

Para Durkheim (1984), o crime seria então um fenômeno normal, 

existindo em toda sociedade. O foco em tal teoria funda-se na tentativa de explicar 

os motivos que levariam o indivíduo à criminalidade com base nas instituições 

responsáveis pela socialização das pessoas, como a família, a escola, a religião, a
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profissão etc., como responsáveis que são pela transmissão dos valores e normas 

da sociedade.

Durkheim (1984) acredita que os fatos sociais decorrem de vontades 

exteriores, sociais, maiores que o desejo individual e, portanto, passíveis de 

coerção, seja através de regras informais ou jurídicas. Durkheim (1984) define os 

fatos sociais atribuindo-lhes três características: 1 - A coerção social, ou pressão 

social exercida sobre os indivíduos tornando estes seguidores das regras impostas 

pelo ambiente em que vivem. Essa coerção se expressa por meio da formação 

familiar, da subordinação a costumes e código de leis, e se constata pelas sanções 

impostas ao individuo que cometa desvios; 2 - A segunda característica dos fatos 

sociais seria sua existência exterior e independente da vontade dos indivíduos. 

Mesmo que não haja vontade ou adesão às normas sociais, o indivíduo vê sua 

conduta regulada por costumes e leis existentes antes mesmo de sua formação ou 

nascimento; 3- A generalidade é a terceira característica, manifestando-se os fatos 

sociais através da natureza coletiva, o que se compreende através, por exemplo, da 

moral.

Para Cohen e Machalek (1988), a crítica que se faz a essa teoria é que 

estaria ela equivocada ao afirmar que o crime existe porque está ligado às 

condições fundamentais da vida social e, por isso, normal. O crime seria subproduto 

da organização social normal, por isso surge, não porque a sociedade precise dele. 

Para os autores o crime seria um subproduto da organização social normal visto que 

são criadas estratégias criminosas, dentro do sistema produtivo social, como forma 

de competir com este sistema, obtendo assim ganho fácil e, inclusive, mais elevado. 

Ocorre que diante da habilidade, ou falta dela, de alguns integrantes desse subgrupo 

pode obter resultados esperados ou abaixo desses. Outro fator que também pode 

afetar o alcance dos objetivos por parte desse subgrupo seria a própria disputa entre 

outros grupos que também utilizam estratégias alternativas para o alcance de seus 

intentos.
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Robert King Merton (1968), sociólogo norte-americano, reestruturou a 

definição de Durkheim nos apresentando a teoria da anomia. Para ele o crime não é 

normal e seria causado por um estado de desorganização social. É mais provável 

que ocorra o desvio quando há objetivos (gerais partilhados pela sociedade), mas 

não há meios para atingi-los. Para Merton (1968), em todas as sociedades são 

impostas aos indivíduos metas culturais a serem atingidas. Tais metas seriam os 

valores sócio-culturais que regulam a convivência social. Para alcançar essas metas, 

a sociedade institui recursos, aos quais aderem normas de comportamento. Ocorre 

que esses meios nem sempre se mostram suficientes ou podem não estar ao 

alcance de todos os indivíduos levando assim a um desequilíbrio entre os meios 

disponíveis para atingir os objetivos e os próprios objetivos. Merton (1968) escreveu 

o ensaio que depois se tornou sua obra tomando como exemplo o maior objetivo 

imposto pela sociedade americana, qual seja: atingir o sucesso na vida através de 

acúmulo de riqueza, popularidade e poder. Devido a escassez de recursos 

institucionalizados pela sociedade, desigualdade na distribuição de renda, acúmulo 

de riqueza concentrada em parcelas definidas da sociedade, poucas pessoas 

poderiam atingir tais metas.

A anomia, segundo Merton (1968), derivaria desse desequilíbrio entre 

objetivos e meios sociais disponíveis. Tal desequilíbrio provocaria uma reação social 

em cadeia levando a condutas anômicas, tanto mais leves quanto mais graves.

Anomia se refere, basicamente, à ausência de regulação social da 
cooperação entre funções e papéis diferenciados na sociedade, (...) uma 
ausência de um 'corpo de regras' que regulamente a cooperação entre as 
partes diferenciadas da sociedade. (...) A Anomia se refere à disjunção 
entre valores coletivos e a consciência individual. (...) O resultado da 
'presença insuficiente da sociedade nos indivíduos', pela quebra das 
'fronteiras morais' que estratos sociais estabelecem para limitar aspirações 
individuais, é a desorganização individual e a negação da ordem coletiva. 
(Paixão, 1983, p. 25)

Essa anomia, responsável pelos comportamentos desviantes do 

indivíduo, seria provocada, então, pelo desequilíbrio entre metas socialmente 

estabelecidas e os meios legítimos para alcançá-las, ou seja, a motivação para que 

o indivíduo viesse a delinqüir residiria na impossibilidade de atingir metas por ele

2.4 Teoria da estrutura social e da anomia
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desejadas, como, por exemplo, o sucesso econômico. De acordo com essa teoria, a 

motivação para a prática do ato criminoso pode então decorrer da impossibilidade do 

indivíduo atingir aqueles objetivos impostos pela sociedade e ambicionados por ele.

Vê-se então que para Merton (1968), as condições de determinado 

indivíduo, como por exemplo, a pobreza, aliada a pressão imposta pela sociedade 

para que esse alcançasse determinado objetivo, poderia levá-lo a prática do crime 

como meio para se produzir um resultado.

Para Beato (1998), pobreza e crime nem sempre estão intimamente 

ligados. Trata-se de uma tese recorrente e que associa pobreza, miséria, migração e 

formação de aglomerados urbanos à criminalidade, o que muitas das vezes se torna 

ambíguo, pois o desenvolvimento, o acúmulo de fortuna, o aumento do poder de 

compra do cidadão, dentre outros fatores, podem associar-se a altas taxas de 

criminalidade.

Beato apud Felson (1994) Esta perspectiva é como a "falácia da 
pestilência": "as coisas ruins provêm de outras coisas ruins. O crime é uma 
má coisa, portanto, ele deve emergir de outras maldades tais como o 
desemprego, pobreza, crueldade e assim por diante. Além disso, a 
prosperidade deveria conduzir-nos a taxas mais baixas de crime."

Para Beato3 existe um paradoxo entre o aumento da criminalidade no 

Brasil e a melhoria dos índices sociais. A esperança de vida do brasileiro aumentou 

nos últimos anos. A taxa de mortalidade infantil diminuiu, a média de número de 

anos de estudos do brasileiro aumentou, o desemprego caiu, mas mesmo assim as 

taxas de crime elevaram.

2.5 Teoria da subcultura do crime

Estudos norte-americanos levados a efeito por Albert Cohen (1955) 

analisaram determinado ambiente onde viviam adolescentes masculinos americanos 

de classe baixa e concluíram que um determinado contexto cultural era decisivo 

para o envolvimento dos adolescentes em comportamentos desviantes. Convivendo

3BEATO, Cláudio. Desigualdade, Desenvolvimento Sócio-econômico e crime. Disponível em 
http://www.crisp.ufmg.br/artigos_publicacoes/artigos. Acesso em 18 de julho de 2011.

http://www.crisp.ufmg.br/artigos_publicacoes/artigos
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com criminosos mais velhos e experientes, os jovens absorvem as informações 

aspirando tal posição.

Em sua obra Delinquent Boys: The Culture of the Gang (Cohen, 1955), o 

autor indica a subcultura como um meio de se tentar explicar o crime. A subcultura 

seria uma oposição a cultura dominante, nasceria de um comportamento coletivo 

conflitante ou frustrado perante os padrões impostos pela cultura dominante. Assim 

nasceria uma homogeneidade formada por estes subgrupos que unem pessoas com 

problemas conexos. Dentro de um grupo no qual predomine essa subcultura, o 

indivíduo que o integra possui certo status, não gozando dessa mesma condição 

perante a cultura social predominante. Cohen (1955) estudou o comportamento de 

jovens delinqüentes dos Estados Unidos, chegando a conclusão de que seu 

comportamento era formado pela consolidação de hábitos já praticados por outras 

pessoas integrantes do meio social que conviviam e que assim os ensinavam a se 

comportar.

Os grupos de jovens delinqüentes estudados foram aqueles existentes 

nas vizinhanças de grandes cidades dos Estados Unidos, Cohen (1955) percebeu 

que existia uma certa maneira de se comportar que era comum aqueles grupos, 

levando a uma criminalidade praticada por jovens que se espelhavam em outras 

pessoas adultas já praticantes de crimes. A contribuição e os estudos de Cohen não 

partem no sentido de explicar todo o crime e o comportamento criminoso, tratando- 

se de uma perspectiva para compreender certos comportamentos sociais em 

determinado meio.

Segundo Albert Cohen (1955), três fatores caracterizam a subcultura 

delinqüente: não-utilitarismo da ação, malícia da conduta e seu negativismo. a) O 

não-utilitarismo da ação criminosa, ou ausência de finalidade racional desejada, 

mostra-se oposta e conflitante com as teorias relativas a escolha racional do crime. 

Tal sentido, ausência de escolha racional levaria a resultados como, por exemplo, a 

banalização do crime. b) A malícia na atitude delituosa resultaria no próprio prazer 

do criminoso em, através da consumação do seu ato, gerar desconforto à vítima e a 

própria sociedade. c) O negativismo, ou a negação aos padrões sociais e normas 

vigentes expressaria a insatisfação do subgrupo perante a cultura dominante.
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2.6 Teoria do autocontrole

Elaborada por Michael Gottfredson e Travis Hirschi (1990), diz a teoria 

que “criminosos são pessoas que estão procurando atingir intencionalmente 

objetivos da maneira menos custosa e crimes são acontecimentos mundanos, 

corriqueiros, que envolvem pequena perda para vítima e menor ganho para o 

agente.” (Magalhães, 2004, p. 87 e 88).

Para Batitucci (2000), a Teoria Geral do Crime de Gottfredson e Hirschi 

(1990) vêm estimulando um dos mais ricos debates na bibliografia especializada. 

Em virtude deste extenso corpo empírico, o conceito de autocontrole é hoje um dos 

mais relevantes para a discussão teórica do campo.

O comportamento desviante do indivíduo, que pode conduzi-lo ao delito, 

seria resultante de falhas existentes no sistema de controle social. A família e 

instituições como escola e igreja se destacam como mecanismos importantes para 

impor a devida supervisão aos indivíduos, enquanto crianças e jovens, corrigindo 

suas falhas e impondo limites, evitando assim a adoção de comportamento 

inadequado. O autocontrole desenvolvido por estes sistemas de controle social 

agiriam no sentido de reduzir a possibilidade do crime.

Tal anormalidade decorreria de deformações no processo de socialização 
da criança, motivadas pela ineficácia na conduta educacional ministrada 
pelos pais, que falharam em não impor limites e estabelecer limites à 
criança, seja por conseqüência da falta de uma supervisão mais próxima, ou 
seja, por negligenciar eventuais faltas de comportamento da criança, não 
impondo relativas punições à mesma, endossando assim o seu 
comportamento egoísta. Como resultante da má-formação desse 
mecanismo de autocontrole, o indivíduo, a partir da adolescência, passa a 
exibir uma persistente tendência de agir baseado exclusivamente em seus 
próprios interesses, com vistas à obtenção do prazer no curto prazo, sem 
considerar, contudo, eventuais conseqüências de longo prazo e os impactos 
de suas ações sobre terceiros. (Cerqueira e Lobão, 2003, p. 9 e 10).

Para a teoria do autocontrole os pais e/ou responsáveis pela educação e 

formação das crianças e jovens seriam os primeiros responsáveis pelas primeiras 

correções e fortalecimento dos valores impostos na convivência em sociedade, 

corrigindo vícios evitando assim comportamento inadequado ou anormal.
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2.7 Teoria da desorganização social

Trata-se de uma abordagem sistêmica focada nas comunidades locais 

onde estas comunidades seriam como um complexo organismo ou redes de 

ligações entre os indivíduos sejam por laços de parentesco, amizades, criando 

assim organizações formais ou informais que contribuam para a socialização do 

indivíduo. Os fatores determinantes para essa socialização ou aculturação do 

indivíduo seriam a sua condição econômica, diversidade étnica e falta de fixação 

residencial, ou mobilidade residencial. A desagregação familiar e falta de adequada 

estrutura urbana também se constituiriam intervenientes desse processo. Nesse 

sentido, a organização ou desorganização social exerceriam forte influência sobre a 

vida do indivíduo, facilitando ou inibindo o controle social. Os pioneiros nessa 

abordagem foram Sampson e Groves (1989), que utilizando de “informações 

longitudinais” de localidades na Grã-Bretanha, com base em casos de vitimização 

testaram variáveis que levaram a compreensão dos crimes.

Foram testadas oito variáveis explicativas: status socioeconômico, 
heterogeneidade étnica, estabilidade residencial, desagregação familiar, 
urbanização, redes de amizade local, grupos de adolescentes sem 
supervisão e participação organizacional. Os fatores que resultaram em 
estatísticas significativas ao nível de 5% mais importantes foram 
desagregação familiar, urbanização, grupos de adolescentes sem 
supervisão e participação organizacional. (Cerqueira e Lobão, 2003).

A sociologia americana, através da escola de Chicago, produziu trabalhos 

que vieram reforçar essa idéia de socialização e aculturação do indivíduo com base 

no ambiente em que ele vive. Destaca-se nesse sentido Clifford Shaw e Henry 

McKay (1988) que aprofundaram-se em pesquisas sobre a teoria da desorganização 

social, mapeando a delinqüência na cidade de Chicago, verificando a existência de 

conexão entre o fato criminoso e o espaço urbano. Áreas com consideráveis taxas 

de crimes situavam-se em regiões de comercio pujante e indústrias.

O crime não é visto como um produto da vontade individual; pelo contrário, 
as condições estruturais das vizinhanças no interior das grandes cidades 
são determinantes para se compreender as causas da criminalidade. Foi a 
identificação de algumas vizinhanças socialmente desorganizadas no 
interior da cidade de Chicago que permitiu aos autores explicar a incidência 
e estabilidade das taxas de delinqüência juvenil na cidade. Embora tenha 
servido de explicação do fenômeno em outras cidades americanas após seu
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surgimento, a teoria não ultrapassou os limites de explicação em contexto 
de cultura anglo-saxão. (Silva, 2004).

Dessa maneira, cada sociedade teria seu nível de criminalidade 

influenciado pelas relações sociais comunitárias experimentadas. A vivência social 

enfraquecida por redes de relacionamento, adolescência sem supervisão poderia 

explicar tal teoria.

Aliada a esta constatação, pesquisadores brasileiros como Beato Filho e 

Reis (2000, p. 385-405) e Batitucci (1998), evidenciam a existência de relação entre 

conglomerados urbanos e áreas onde prevalecem a desorganização e a elevação 

de crimes. Dessa maneira, áreas mais violentas, com base na teoria da 

desorganização social, abrigam populações com grande diversidade cultural, cujas 

famílias se mostram desagregadas, residindo estas pessoas em moradias 

deterioradas. A privação econômica e a mobilidade residencial também se 

apresentam comum as pessoas moradoras de tais regiões. De acordo com Adorno 

(2002):

“não há como deixar de reconhecer relações entre (...) concentração da 
riqueza, da concentração de precária qualidade de vida coletiva nos 
chamados bairros periféricos das grandes cidades e a explosão da violência 
fatal. Mapas da violência, realizados para algumas capitais brasileiras, na 
década passada, indicavam que as taxas de homicídios eram sempre e 
flagrantemente mais elevadas nessas áreas do que nos bairros que 
compõem o cinturão urbano melhor atendido por infra-estrutura urbana, por 
oferta de postos de trabalho, por serviços de lazer e cultura”.

2.8 Teoria das atividades rotineiras

A teoria das atividades rotineiras, também conhecida como teoria das 

oportunidades, constitui-se numa nova corrente de interpretação das causas do 

crime. De acordo com o que apregoa, o crime somente ocorreria se houvesse a 

junção de três determinantes: um agente motivado, um alvo disponível e ausência 

de guardiões capacitados para preveni-lo.

Cohen e Felson (1979, p. 588) citam que “A maioria dos crimes requerem 

convergências no espaço e tempo do provável ofensor, no alvo adequado e na 

ausência de guardiões capacitados contra o crime.”
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O homicídio, de acordo com análises contemporâneas desta teoria (Cruz 

e Batitucci, 2007), pode-se valer de questões como a presença do autor e da vítima, 

no mesmo local, para que ocorra. Assim sendo, determinadas épocas do ano, que 

importam no crescimento das relações entre as pessoas, pode também aumentar a 

probabilidade para que o crime ocorra. A citada sazonalidade do crime, de acordo 

com estações ou até mesmo regiões que vivenciam diferenças na temperatura 

climática, pode apresentar variações em razão da convivência entre pessoas ou 

entre autores e vítimas. Questões também associadas ao contato entre as pessoas, 

motivadas por consumo de álcool, poderia influenciar os índices de homicídios.

Para Viano (2007), na obra organizada por Cruz e Batitucci (2007), as 

taxas de homicídios podem ter relação com o calor e com o frio uma vez que as 

pessoas modificam suas rotinas, podendo contribuir, ou não, para a ocorrência do 

delito.

A análise das atividades rotineiras e do estilo de vida permite compreender 
melhor as situações sociais em que os homicídios ocorrem. Assim, as 
decisões a respeito de aonde ir, com quem ir, o que fazer e como agir 
influenciam as probabilidades de alguém se tornar uma vítima. (Viano, 
2007, p. 115).

Também chamada de "teoria das oportunidades” por alguns 

pesquisadores, a presente teoria leva ao estudo de possíveis medidas preventivas 

como meio de evitar a ocorrência de delitos, tornando-se, principalmente, no campo 

da segurança pública em uma forte ferramenta para o estudo do fenômeno criminal 

e adoção de medidas preventivas.

2.9 Teoria do comportamento racional

O crime, embora se constitua em atividade ilegal, é visto também 

atividade econômica. Para Becker (1968) o criminoso age orientado por uma 

escolha racional e econômica. Nessa proposta, o delinqüente, de maneira racional e 

intencional, analisa o ganho que poderá vir a ter com sua atividade. Para Becker, 

vários fatores são levados em considerações como o tempo empregado pelo 

ofensor, a expectativa de lucro tanto no campo criminal como legal, o risco de seu 

intento e demais recursos. Conforme Becker (1968) "As pessoas se convertem em
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criminosos não porque suas motivações básicas diferem das motivações das demais 

pessoas, mas porque seus custos e benefícios diferem”. O criminoso se torna, 

portanto, um agente econômico, analisando custos e beneficio da sua ação, levando 

em consideração ainda o principio do menor esforço para se atingir a sua intenção. 

A ineficiência do Estado, exposta através da corrupção ou ausência da polícia, 

morosidade da justiça, concentração de renda, baixos salários, dentre outros fatores, 

poderiam contribuir para a escolha do criminoso que, diante de todo esse quadro, 

pode entender como rentável o negócio do crime.

Na situação em que há uma ação estratégica, o individuo possui 
possibilidades de escolha partindo então para a ação de jogador: ele cria 
sua estratégia a qual vai sendo modificada de acordo com as ações alheias 
(Baert, 2010, p.5)

A teoria econômica ou racional do crime supõe que os criminosos 

praticam suas ações baseadas em incentivos, podendo ser negativos ou positivos. 

As ações alheias como, por exemplo, emprego de recursos públicos ou privados em 

segurança pode fazer com que com as estratégias dos criminosos também sofram 

alteração.

De acordo com a teoria da escolha racional, o criminoso colocaria em 

análise os prós e contras de sua atividade buscando medir qual seriam o seu ganho 

diante da prática de uma atividade lícita e também as conseqüências que poderiam 

advir frente a um possível fracasso como sua prisão e conseqüências dessa. Assim 

expõe Cerqueira (2004).

Basicamente, a decisão de cometer ou não o crime resultaria de um 
processo de maximização de utilidade esperada, em que o indivíduo 
confrontaria, de um lado, os potenciais ganhos resultantes da ação 
criminosa, o valor da punição e as probabilidades de detenção e 
aprisionamento associadas e, de outro, o custo de oportunidade de cometer 
crime, traduzido pelo salário alternativo no mercado de trabalho.

Buscando na literatura teorias que buscam explicar a criminalidade 

violenta e em especial o homicídio, depara-se com o estudo de Cano e Santos 

(2007) voltada a análise do comportamento do homo economicus, com base na 

teoria de Gary Becker (1968). A escolha racional, como meio de maximização da 

renda se torna mais perceptível no estudo dos crimes contra a propriedade. No
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tocante ao homicídio a questão se apresenta mais complexa visto que parte deles 

pode decorrer de violência contra o patrimônio, mas uma gama enorme diz respeito 

a relações interpessoais, políticas e domésticas, que não deixam evidenciar o cunho 

econômico como fomentador do crime. No tocante aos conflitos ilícitos pela 

manutenção do poder necessária a consecução de crimes como, por exemplo, 

aqueles associados às drogas, a teoria econômica de Becker (1968) é válida 

tornando-se uma forte fonte de pesquisa para se buscar explicações sobre a 

consumação do homicídio. Dessa maneira, Cano e Santos (2007), consideram:

(...) esse modelo poderia dar conta, na melhor das hipóteses, dos 
homicídios decorrentes do comportamento ilícito de maximização do lucro. 
O comportamento ilegal e violento supostamente gera uma renda mais alta 
do que o emprego legal para os que o cometem, ainda que se considere a 
punição aplicada no caso de o criminoso ser preso.

Juntamente com a teoria das atividades rotineiras, a teoria do 

comportamento racional se presta a explicar a existência do crime e em especial do 

homicídio. Complementando tais teorias que enfatizam não só a conduta anti-social 

do individuo, mas também a adoção de condutas mais graves, como a prática do 

homicídio, será abordada a seguir a última teoria do presente estudo, que trata da 

teoria da frustração-agressão.

2.10 Teoria da frustração-agressão

A teoria da frustração-agressão foi proposta em 1939, por John Dollard et 

alii, trazendo como contribuição a idéia de que a agressão resultaria como reação à 

frustração do indivíduo quando este não consegue atingir objetivos pretendidos. A 

frustração resulta de uma interrupção de um planejamento ou ações voltadas a se 

atingir um determinado objetivo. A agressão se apresentaria como resposta a este 

dano sofrido. A agressão, portanto, segundo os autores, nada mais é do que um 

reflexo da frustração. A intensidade da agressão resultaria de diversos fatores como 

a posição hierárquica do agressor, o nível de incitação a agressão que ele foi 

exposto. Para Cano e Santos (2007), a agressão pode ser dirigida a pessoas ou 

instituições tidas pelo indivíduo como responsáveis pelo não atingimento de seus 

anseios. A ação seria então desejada e, portanto, racional, em especial aquelas 

decorrentes da privação relativa, Cano apud Davies (1962) acredita que a teoria da
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frustração-agressão, sob esse enfoque da privação relativa, explicaria as 

revoluções sociais e políticas”.

Para Cano e Santos (2007) há outro viés da agressão, aquela 

caracterizada por uma adoção de atitudes não direcionadas, difusas e, portanto não 

racional que poderia inclusive aumentar a frustração. A dificuldade econômica 

causaria frustração aos menos favorecidos economicamente, ou pobres, podendo 

estes expressar sua agressividade de maneira mais violenta, causando crimes e até 

mesmo homicídios. A desigualdade extrema levaria a um nível elevado de frustração 

e conseqüente agressividade, podendo indicar que pessoas pobres seriam mais 

violentas do que aquelas providas de certa condição financeira.

A extensão dessa ocorrência de frustração e agressão poderia levar a um 
estado de anomia social (...) os cidadãos pobres, em termos relativos ou 
absolutos, tornar-se-ão mais violentos e, em última instância, cometerão 
mais homicídios. (Cano e Santos, 2007, p. 13)

Uma vez abordadas as principais teorias sociológicas do crime, será 

trabalhada na próxima seção a contextualização do município estudado e a evolução 

do crime de homicídio consumado durante o período de 11 anos.

A pesquisa apresentada, após a seguinte seção que trata da 

contextualização, abordará questões de gênero, idade, ocupação, dentre outras, 

buscando evidenciar qual ou quais das teorias descritas nesta segunda seção 

contribuem para explicar o fenômeno criminal, em específico o homicídio 

consumado, no município de Nova Serrana durante o período analisado.
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICIPIO ESTUDADO E DO FENÔMENO 

CRIMINAL

3.1 Informações históricas sobre o município de Nova Serrana/MG

Em 1850, a então fazenda da "Barra Grande”, por questões de divisão de 

herança tornou-se a fazenda do Cercado sendo transmitida a um dos filhos de 

Custódio Martins Vieira, português que havia se instalado na região e criado a 

fazenda utilizando sua sede para prestar serviços aos viajantes. Referido cidadão 

instalou à beira da estrada que rumava para a cidade de Pitangui uma hospedaria 

juntamente com um comércio e uma pequena sapataria.

A partir daquele ponto comercial iniciou-se a formação de um lugarejo 

passando-se a construir várias casas ao longo da estrada, desta feita o povoado 

ganhou o nome de "Cercado do Pitangui” (referência a comarca de Pitangui 

responsável por toda a região centro-oeste) visto que ali pousavam e permaneciam, 

temporariamente, tropeiros, viajantes e outras pessoas que, ou consumiam 

alimentos e carnes de animais cercados em currais e/ou mangas, ou utilizavam tal 

corte para guarda de animais que transportavam. Outra origem do nome é atribuída 

às confluências dos ribeirões da Fartura e Pavão que cercavam o arraial.

Após a inauguração da Estrada de Ferro Oeste de Minas em 1900, a 

fazenda do cercado impulsionou sua atividades conduzindo para outros mercados 

seus produtos. A demanda pela comercialização de bens, principalmente de 

consumo fez com que pessoas e famílias de várias localidades se instalassem na 

fazenda do Cercado.

No ano de 1948, foi implantada na localidade a primeira fábrica de 

calçados, tratando-se de uma fábrica de botinas. Aos poucos foram se instalando no 

município novas fábricas que atraíram investidores levando a cidade ao crescimento 

e ao desmembramento da comarca de Pitangui.
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Em razão do crescimento acelerado, no dia 12 de dezembro de 1953 o 

distrito do Cercado de Pitangui passa a se denominar município de Nova Serrana, 

numa referência à cidade de Pitangui, também conhecida por "Velha Serrana”.

Embora o crescimento populacional já se apresentasse expressivo na 

cidade, um dos maiores impulsos ocorreu após a mudança de curso da BR 262 que 

até então passava pelas cidades de Araújos e Perdigão ligando a região à capital 

mineira. Com a modificação, no ano de 1969, passando então por Nova Serrana, 

novo impulso foi dado ao setor industrial calçadista da cidade.

Somente após a emancipação político-administrativa do Município, e com a 
implantação de estruturas adequadas, a atividade soergueu-se. O final da 
década de 60 trouxe, finalmente, dois sustentáculos para a expansão do 
ofício patrocinado por São Crispim: a geração e distribuição de energia 
elétrica pela então Centrais Elétricas de Minas Gerais (GEMIG) e a abertura 
da BR 262, que permitiram mostrar ao Brasil a qualidade dos produtos 
industrializados em Nova Serrana. (Freitas, 2002, p. 160)

A localização central do município de Nova Serrana dentro do Estado de 

Minas Gerais, sua proximidade com grandes mercados da região Sudeste e a 

construção de uma rodovia federal interligando a cidade à capital através da BR 262, 

constituíram em importantes fatores, conforme se verá na subseção seguinte ao seu 

crescimento.

3.2 Localização geográfica do município de Nova Serrana/MG

Dentro da divisão geográfica do Estado de Minas Gerais nota-se que o 

município de Nova Serrana integra a região Centro-Oeste do Estado, localizando-se 

a apenas 112 km da capital Belo Horizonte e possuindo como meio de acesso uma 

rodovia federal com pistas duplicadas o que encurta o tempo de ida a capital e 

possibilita o escoamento da produção de calçados fabricados no Arranjo Produtivo 

Local (APL)4.

4 Nova Serrana conta com 53 empresas fabricantes de calçados masculino, 110 voltadas para os 
calçados femininos, com destaque para sandálias e 691 especializadas na fabricação de tênis. 
Disponível em: http://www.fiemg.org.br/Default.aspx?tabid=659. Acesso em 25 de setembro de 2011.

http://www.fiemg.org.br/Default.aspx?tabid=659
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Figura 01 -  Localização do município de Nova Serrana dentro do Estado
de Minas Gerais

Fonte: wikipedia5

Além da sua proximidade com a capital Belo Horizonte, Nova Serrana 

localiza-se a apenas 42 km de Divinópolis, cidade esta que exerce importante 

influência na região em razão do seu porte, quantidade de indústrias e 

representatividade política.

Nota-se, conforme figura 02, que a localização de Nova Serrana, 

circundada por microrregiões populosas, em especial a região de Belo Horizonte e 

Divinópolis, pode ter sido favorecida em termo de disponibilização de mão-de-obra a 

ser empregada nas fábricas de calçados. *

Localização geográfica de Nova Serrana/MG, disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MinasGerais_Municip_NovaSerrana.svg. Acesso em 26 de 
setembro de 2011.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MinasGerais_Municip_NovaSerrana.svg
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Figura 02 -  Localização do município de Nova Serrana/MG com base nas 
microrregiões de Belo Horizonte e Divinópolis

3.3 Informações socioeconômicas

Nova Serrana constitui-se em importante pólo calçadista nacional 

liderando o Arranjo de Produção Local (APL) estabelecido na região centro-oeste do 

Estado de Minas Gerais. O arranjo liderado por Nova Serrana/MG, tem como 

integrantes os seguintes municípios: Perdigão, Araújos, São Gonçalo do Pará, Bom 

Despacho, Conceição do Pará, Divinópolis, Igaratinga, Leandro Ferreira, Onça do 

Pitangui, Pará de Minas e Pitangui. Pelo seu tamanho e importância regional, o pólo 

calçadista de Nova Serrana destaca-se entre os principais do país juntamente com o 

pólo de Franca/SP e Novo Hamburgo/RS.

Nova Serrana/MG conta com um índice de desenvolvimento humano 

(IDH) de 0,801. Percentual considerado elevado pelos critérios adotados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Conforme o portal dos objetivos de 

desenvolvimento do milênio (ODM), o município de Nova Serrana/MG conta mais de 6

6 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
63512005000300004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em 02 de agosto de 2011.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
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86% da população acima da linha da pobreza7. A Figura 03 representa não somente 

esta proporção, mas aquelas relativas a índices abaixo da linha da pobreza.

Figura 03 - Proporção de moradores abaixo da linha da pobreza e indigência,
Nova Serrana, 2010

A atividade predominante em Nova Serrana gira em torno da produção 

calçadista, atividade que torna a taxa de desemprego praticamente "zero”8, o que 

contribui para um considerado índice de desenvolvimento humano.

O PIB do município de Nova Serrana, conforme informações do Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, para o ano de 2010, é de R$ 

475.384,369, o que advêm, basicamente, do setor calçadista local. Conforme dados 

do SINDINOVA10, a cadeia produtiva calçadista de Nova Serrana se compõe de 

1000 fabricantes de calçados, sendo a maioria de calcados esportivos, seguido de 

sandálias.

7 Disponível em: http://www.portalodm.com.br/relatorios/1-acabar-com-a-fome-e-a-miseria/mg/nova- 
serrana. Acesso em 05 de agosto de 2011.
8 Desemprego Zero: disponível em:
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2008/04/06/polo_calcadista_de_nova_serrana_cria_18_mil_e 
mpregos_diretos_mais_de_22_mil_indiretos-426714136.asp. Acesso em 05 de agosto de 2011.
9 Disponível em:
http://municipios.bdmg.mg.gov.br/municipios/Paginas/municipiosatendidos.aspx?letra=N. Acesso em
05 de agosto de 2011.
10 Disponível em:
http://www.sindinova.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3&lang=br. 
Acesso em 05 de agosto de 2011.

http://www.portalodm.com.br/relatorios/1-acabar-com-a-fome-e-a-miseria/mg/nova-serrana
http://www.portalodm.com.br/relatorios/1-acabar-com-a-fome-e-a-miseria/mg/nova-serrana
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2008/04/06/polo_calcadista_de_nova_serrana_cria_18_mil_e
http://municipios.bdmg.mg.gov.br/municipios/Paginas/municipiosatendidos.aspx?letra=N
http://www.sindinova.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3&lang=br
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Antes de se abordar o crescimento demográfico de Nova Serrana/MG, 

necessário se faz indicar a participação de imigrantes para o crescimento do 

município.

Conforme estudo recente apresentado pela Associação Brasileira de 

Estudos Populacionais (ABEP)11, Nova Serrana/MG apresenta “expressivas taxas de 

crescimento anual (...) considerados os migrantes acumulados, ou seja, pessoas 

não naturais dos municípios e que migraram para estes.” A taxa de migrantes 

acumulada (não naturais), em relação ao município de Nova Serrana, conforme 

exposto pela ABEP, é de 60,10% em relação ao total de pessoas residentes no 

município. Vale dizer, conforme o estudo apresentado, que em relação à proporção 

de migrantes na população residente, são estabelecidos três níveis de classificação: 

Alto, para os municípios que apresentaram proporção acima de 50%; Médio, entre 

30% e 50%; e Baixo, se inferior a 30% o número de residentes não naturais do 

município. No tocante a Nova Serrana/MG, o índice encontra-se classificado como 

alto. Mais adiante, na seção própria sobre a análise do resultado da pesquisa, será 

observado a relação entre taxa de migração e pessoas envolvidas (autor e vítima) 

no crime objeto da pesquisa (homicídio consumado).

3.4 Crescimento demográfico e criminalidade

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Geografia - IBGE (2010), 

Nova Serrana é a cidade mineira que vem apresentando a maior taxa de 

crescimento populacional. Em dez anos, o número de moradores do município 

praticamente dobrou passando de 37.447 habitantes em 2000 para 73.719 em 

201012. O Gráfico 01, elaborado pelo IBGE mostra o aumento vertiginoso da 

população de Nova Serrana em um curto espaço de tempo.

11 Crescimento populacional, evolução econômica recente e capacidade de polarização: um estudo 
em municípios de Minas Gerais. Disponível em:
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/docsPDF/ABEP2008_1570.pdf. Acesso em 10 de
agosto de 2011.
12 “Nova Serrana conseguiu realizar um feito inédito e extraordinário, que foi praticamente dobrar sua 
população, justamente por causa do mercado relacionado à produção calçadista”, declarou a chefe 
do IBGE em Minas, Maria Antônia Esteves da Silva ao jornal Hoje em Dia. Acesso em 10 de agosto 
de 2011.

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/docsPDF/ABEP2008_1570.pdf
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Gráfico 01 -  Crescimento Populacional do município de Nova Serrana/MG,
período de 1991 a 2007

Fonte: IBGE

O aumento da população residente em Nova Serrana, tomando-se como 

base o ano de 1991 quando a cidade contava com 17.913 pessoas residentes, 

chega a ordem de mais de 300% de aumento ao comparar-se com as mais de 

60.000 pessoas residentes no ano de 2007.

Conforme evidencia-se no Gráfico 02 a seguir, quando compara-se o 

crescimento demográfico do Estado de Minas Gerais com o país, percebe-se que a 

tendência do crescimento para o Estado de Minas Gerais e para o próprio Brasil se 

apresentou mais linear, enquanto no município de Nova Serrana ocorreu um 

aumento abrupto, fugindo as tendências apresentadas nestas regiões.
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Gráfico 02 -  Crescimento Populacional do Estado de Minas Gerais e do Brasil,
período de 1991 a 2007

Aliado ao crescimento demográfico, também houve aumento das taxas de 

criminalidade no município. Comparando-se o número de registros de crimes 

violentos contra o patrimônio nesta cidade, entre os anos de 2006 e 2010 verifica-se 

que foram contabilizados um total de 1.32913 casos no período, elevando o Índice da 

Criminalidade Violenta (ICV) ao patamar de 4,09 ao final desse período, índice 

considerado alto pelos critérios de avaliação da SEDS/MG.

O Índice de Criminalidade violenta é calculado através da fórmula: no de 

ocorrências relativas a crimes violentos x 1000/população. Os crimes relacionados 

ao ICV são os homicídios tentados e consumados, roubos, roubos a mão armada 

(assalto), seqüestro e cárcere privado, extorsão mediante seqüestro, latrocínios, 

estupros tentados e consumados.

Ao se verificar o aumento da criminalidade violenta no período, 

observa-se que os casos de homicídios consumados apresentam uma quantidade 

considerável, em especial à partir do início dos anos 2000. A taxa de homicídios por 

100.000 habitantes que se apresentava na ordem de 7,94 no ano de 2000, atingiu o 

valor de 29,43 no ano de 2009.

Conforme informações contidas no armazém de dados da PMMG, pode- 

se constatar que no ano de 2006 foram registrados 7 homicídios consumados,

Armazém de dados da PMMG (PRODEMGE - Armazém de Dados/SM20)13
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contando com 11 em 2007, 8 em 2008, 20 homicídios consumados em 2009 e 19 

em 2010.

A busca do entendimento do fenômeno criminal que assola municípios 

“emergentes” é de suma importância para a Polícia Militar, considerando que outras 

cidades da Unidade e do Estado sofrem ou poderão sofrer os mesmos problemas.

Dentro de um período pouco superior a uma década (de 2000 a 2010), 

pode-se observar conforme o Gráfico 03, que o município de Nova Serrana saiu de 

patamares baixos e quase inexpressivos em termos de ocorrências de homicídios 

consumados, contabilizando um total entre 3 a 4 registros no início da década, 

contando com números na ordem de 20 homicídios consumados no final dos anos 

2009 e 2010.

Aliado ao crescimento demográfico acelerado, o município de Nova 

Serrana/MG, passou então a apresentar números consideráveis de homicídios 

consumados, o que será melhor detalhado na próxima seção desse trabalho que 

conterá tabelas abordando diversas nuances do delito.

Gráfico 03 - Evolução do homicídio consumado em Nova Serrana/MG no
período de 2000 à 2010

Fonte: SM/20 - PMMG



47

Observa-se que dentro de uma década os valores relativos a homicídios 

consumados na cidade de Nova Serrana/MG aumentaram consideravelmente, com 

crescimento de cerca de 600%. Tal estimativa, por si só chama a atenção, pois se 

as taxas do Estado de Minas Gerais, em período similar apresentaram-se elevadas, 

a do município de Nova Serrana ainda se apresenta muito superior a este.

Conforme pesquisa apontada pelo Instituto Sangari14, em parceria com o 

Ministério da Justiça, Minas Gerais atingiu índices elevados de violência entre os 

anos de 1998 e 2008. No período citado, que se identifica com o período analisado 

no município de Nova Serrana, observa-se um acréscimo de 163% nos casos de 

homicídios consumados registrados no Estado. Embora o aumento do número de 

homicídios consumados no Estado de Minas Gerais tenha sido bem expressivo, no 

tocante ao município de Nova Serrana o índice supera em muito o acréscimo 

ocorrido no Estado.

Busca-se, portanto, no presente estudo, de maneira investigativa, o fato 

motivador do crime de maior impacto social, e outras características que podem 

certamente, levar a uma compreensão melhor da questão e uma conseqüente 

adoção de medidas eficazes do ponto de vista preventivo.

Assim, além de estudar a incidência de homicídios consumados no 

município de Nova Serrana, necessário se faz, também, verificar quais fatores 

(tráfico/uso de droga, questões passionais, latrocínios, etc.) influenciaram 

diretamente para o recrudescimento desta modalidade delituosa naquela localidade.

3.5 Estrutura Policial em Nova Serrana/MG

No ano de 1985, Nova serrana era Sede de Destacamento Policial Militar 

que contava com um pequeno efetivo de seis policiais militares, subordinando-se ao 

Pelotão de Pitangui assim permanecendo até junho de 1994 quando foi elevado a 

categoria de Pelotão PM pertencente à 51a Cia PM de Pará de Minas. A demanda 

por serviços, embora crescente, não se apresentava volumosa, dessa maneira o

14 http://www.sangari.com/mapadaviolencia. Acesso em 20 de julho de 2011.

http://www.sangari.com/mapadaviolencia
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efetivo policial militar era reduzido uma vez que não se exigia ações contundentes 

no campo da segurança pública.

Em 1998, o Pelotão de Nova Serrana passou a Pelotão Especial, 

subordinado à 50a Cia PM situada em Bom Despacho, assim permanecendo por 

quatro anos. Nesse período já notava-se um crescimento acentuado da população 

residente em Nova Serrana. A população total em 1991 era de cerca de 17.000 mil 

pessoas, ultrapassando os 30.000 no início dos anos 2.000. Conforme informações 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população dobrou no 

município de Nova Serrana duplicou na década de 90. Dessa maneira, a estrutura 

da Polícia Militar no município, viu-se diante da necessidade de também aprimorar 

sua funcionalidade, em razão da necessidade de estabelecer efetivo que pudesse 

atender a comunidade na prestação de serviços de segurança pública. Dessa forma, 

o município passa então a abrigar a sede de um Pelotão Especial no final da década 

de 90.

Seguindo uma tendência de modificação de sua estrutura em razão do 

próprio crescimento populacional, no dia 06 de abril do ano de 2002, o então Pelotão 

da Polícia Militar foi elevado a categoria de Companhia Policial Militar, passando a 

designar-se 100a Cia PM do 7o BPM. A Polícia Militar sofreu mudanças em seu 

aparato, tanto logístico quanto de pessoal, buscando acompanhar a demanda pelo 

aumento de delitos, como no caso pesquisado, relacionado ao crime de homicídio 

consumado.

Além da Polícia Militar que se encontra instalada no município, 

atualmente com um efetivo de 100 policiais militares, a cidade de Nova Serrana 

conta ainda com uma Delegacia da Polícia Civil, responsável pela investigação de 

crimes, que tem em seu quadro 2 Delegados e cerca de 15 Agentes de Polícia.

Nova Serrana é sede da Área Integrada de Segurança Pública (AISP) 227 

instituída pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS). A Área Integrada de 

Segurança Pública estabeleceu correspondência territorial entre a Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca e a Companhia da Polícia Militar. Outra finalidade da AISP 

está voltada para a melhoria na prestação de serviço de segurança pública à
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comunidade uma vez que as ações das polícias devem ocorrer de forma integrada 

com um objetivo único. A AISP 227 foi inserida no cronograma anual de reuniões da 

Integração e Gestão da Segurança Pública (IGESP), contando, desde o ano de 

2009, com três reuniões anuais voltadas ao problema da Segurança Pública local. 

Tais reuniões são presididas por mediadores da SEDS que acompanham a evolução 

dos índices criminais da Área, fomentando discussões com autoridades e 

comunidade para que sejam adotadas medidas de melhoria no quadro da 

segurança.

RESOLUÇÃO CONJUNTA N.° 109/09, 22 de Outubro de 2009
Dispõe sobre a criação e rearticulação de Áreas Integradas de Segurança 
Pública (AISP's) da 7a Região Integrada de Segurança Pública - Divinópolis. 
Anexo "B"
Descrição das Áreas de Coordenação Integrada de Segurança Pública 
(ACISP's) em nível de Batalhão de Polícia Militar, de Companhia PM 
Independente e Delegacia Regional de Polícia Civil e das Áreas Integradas 
de Segurança Pública (AISP), em nível de Cia PM ou Pelotão PM, e 
Delegacias de Polícia Civil (DEPOL) que compõem a 7a Região Integrada 
de Segurança Pública - RISP.
AISP 227 - 100a CIA PM e 7a DEPOL NOVA SERRANA 
Municípios: Nova Serrana, Araújos e Perdigão.

Após a contextualização do município estudado, onde foram abordadas 

questões históricas, crescimento demográfico, evolução criminal, passa-se agora, na 

próxima seção, a apresentar os dados colhidos durante a pesquisa.

A pesquisa apresenta informações das vítimas como sexo, idade, 

ocupação, dentre outras, buscando traçar um perfil de vitimização, ensaiando ainda 

esclarecer os possíveis motivos que teriam levado a ocorrência do delito de 

homicídio consumado. O estudo segue uma tendência apontada em estudos mais 

amplos relativos a cidades maiores com quantidade de casos de homicídios 

consumados também mais volumosos. Leva em conta as categorias de maior risco e 

as de menor risco para que ocorra a vitimização e se baseia nas principais teorias 

sociológicas do crime como forma de explicar o acréscimo do crimes de homicídio 

na cidade.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Esta seção, partindo dos objetivos propostos e da hipótese estabelecida, 

apresenta os resultados obtidos na pesquisa mediante uma análise comparativa e 

interpretativa dos dados.

As informações foram coletadas através da análise dos inquéritos de 

homicídios consumados (dolosos) instaurados pela Polícia Civil no município de 

Nova Serrana/MG no período de 2006 à 2010.

Para os fins do estudo foram considerados apenas os homicídios 

consumados de maneira dolosa, ou seja, aqueles em que o autor age com o 

propósito de atingir um resultado, qual seja: a morte da vítima. No homicídio doloso 

vê-se, claramente, a intenção do autor e este a expressa, prevê o resultado lesivo de 

sua conduta e mesmo assim a pratica. Estão excluídos os homicídios consumados 

culposos, onde o agente, sem que houvesse vontade para tal, atinge um objetivo em 

razão da negligência, imprudência ou imperícia. Assim, como o propósito da 

pesquisa é proporcionar um entendimento dos homicídios consumados de modo a 

identificar qual sua relação com criminalidade violenta, os homicídios culposos serão 

descritos, mas não analisados. Deste modo, os homicídios consumados decorrentes 

de acidentes de trânsito, que embora se apresentem em quantidade elevada, 

também foram excluídos da análise por não se enquadrarem, tipicamente, nos casos 

onde o agente tenha buscado, propositalmente, o resultado.

Para se ter uma visão da evolução do crime de homicídio no município 

estudado, utilizou-se de uma série histórica mais extensa (2001-2010), cuja fonte é o 

SM20, banco de dados da Polícia Militar. A série 2006-2010, objeto efetivo de 

análise, tem como fonte os inquéritos instaurados pela Polícia Civil de Minas Gerais

A Tabela 01 apresenta os registros iniciais, produzidos pela Polícia Militar. 

Percebe-se que no início da década passada os números relativos ao registro de 

homicídios consumado girava entre 3 e 4 registros. Já no ano de 2003 foram 

consumados 6 homicídios, fazendo com a variação saltasse para 100% em relação
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ao ano anterior. A taxa de homicídios consumados em Nova Serrana, com base no 

cálculo estipulado por 100.000 habitantes, caminhou, ao longo da década, em um 

sentido crescente, obtendo redução apenas nos anos de 2002, 2006, 2008 e 2010.

Tabela 01 - Homicídios registrados pela PMMG em Nova Serrana/MG
Período: 2000 a 2010

Anos Homicídios Consumados Var. (%) Taxa (por 100.000 habs.)
2000 3 - 7,94
2001 4 33,33 9,63
2002 3 -25,00 6,62
2003 6 100,00 12,26
2004 7 16,67 13,34
2005 12 71,43 21,48
2006 7 -41,67 11,84
2007 11 57,14 17,68
2008 8 -27,27 12,27
2009 20 150,00 29,43
2010 19 -5,00 26,91

Total 100 - -
Fonte: SM/20 - PMMG

Pesquisa mais detalhada foi realizada na Delegacia de Polícia Civil da 

comarca de Nova Serrana/MG, buscando identificar, dentro do período delimitado 

para a pesquisa, ou seja, 2006 a 2010, a quantidade de inquéritos instaurados para 

o crime de homicídio.

Inicialmente foram considerados todos os tipos de homicídios, ou seja, 

tentados e consumados, dolosos e culposos. A idéia era contabilizar o total de 

homicídios considerando-se, inclusive, os decorrentes de acidentes de trânsito. 

Assim sendo chegou-se aos seguintes resultados:

Tabela 02 -  Inquéritos de homicídios instaurados pela PCMG na cidade de 
Nova Serrana/MG. Período de 2006 a 2010

Tipo de Homicídio 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Dolosos 11 13 9 27 22 82

Decorrentes de trânsito 13 15 13 15 18 74

Tentado 10 05 14 20 18 67
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana
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Cabe mostrar que foram contabilizados, no período da pesquisa, 82 

homicídios consumados de maneira dolosa enquanto que, pelos dados da Polícia 

Militar, no mesmo período, foram catalogados 65 casos de homicídios consumados.

Em relação aos homicídios consumados decorrentes de acidentes de 

trânsito verifica-se uma quantidade considerável de registro, podendo tal fato ser 

explicado, dentre outros fatores, pela existência de rodovia federal, BR 262, 

cortando o município de Nova Serrana ao meio. A Tabela 02 mostra os números 

registrados ano a ano.

Como forma de compreender a dinâmica adotada pela Polícia Civil no 

tocante a instauração de inquérito de homicídios, também foram enumerados os 

casos de homicídios tentados. Embora tal modalidade criminosa não seja objeto do 

presente estudo, referida informação foi buscada no sentido de evidenciar aqueles 

homicídios, inicialmente, tentados que resultaram em homicídios consumados, 

dados estes inexistentes no banco da Polícia Militar.

Durante a pesquisa foi constatado que em 7 (sete) casos nos quais 

inicialmente foi instaurado inquérito policial pelo crime de homicídio tentado 

converteram-se, posteriormente, em homicídios consumados. Dessa maneira esses 

casos estão inseridos no total dos 82 inquéritos analisados com base nos homicídios 

consumados (dolosos).

Outra questão a ser considerada é que o período delimitado exclui 

possíveis casos ocorridos no final do ano de 2005 e cujos inquéritos podem ter sido 

instaurados no início do ano de 2006. A delimitação ocorreu, portanto, em relação a 

data do fato e não em relação a data de instauração do inquérito, considerando-se 

então os anos de 2006 a 2010.

Contextualizado do crime de homicídio consumado no município de Nova 

Serrana, no período estudado, e buscando uma melhor compreensão desse 

fenômeno, analisa-se a seguir as seguintes informações:
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a) caracterização do homicídio consumado no município de Nova 

Serrana/MG quanto ao local do fato e meio utilizado;

b) caracterização da vítima considerando idade, sexo, naturalidade, 

ocupação, quantidade de perfurações apresentadas no corpo, local do corpo 

atingido e antecedentes;

c) caracterização do agente quanto a idade, sexo, naturalidade, 

ocupação, antecedentes, relação com a vítima e fato motivador.

4.1 Análise do homicídio consumado em Nova Serrana/MG, em relação ao local 

do fato e meio utilizado

Nesta subseção são apresentadas tabelas e gráficos sobre o crime de 

homicídio consumado registrado em Nova Serrana, com base no local e meio 

utilizado. A base de dados que foi construída para tal análise está organizada de 

acordo com informações colhidas nos inquéritos instaurados pela Polícia Civil nos 

anos de 2006 à 2010. A quantidade total de homicídios consumados de maneira 

dolosa difere em muito dos registros da Polícia Militar pelo fato de considerar os 

óbitos ocorridos após o registro do BO.

Do total de 82 (oitenta e dois) inquéritos alusivos a homicídios 

consumados, dolosamente, apenas 05 não foram localizados em decorrência da 

tramitação, encontrando-se distribuídos entre Ministério Público (MP), advogados e 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Dessa maneira, para fins quantitativos, 

a presente pesquisa considerará os 77 (setenta e sete) casos estudados.

4.1.1 Homicídios consumados em Nova Serrana/MG, no período de 2006 a 2010, 

em relação ao local

Para estudo do homicídio consumado em relação ao local, houve divisão 

da cidade em 5 (cinco) regiões. As regiões foram definidas com base nos bairros 

mais populosos, mesmo critérios de definição dos setores usados pela 100a Cia PM 

Esp. para fins de lançamento do policiamento. De acordo com a Tabela 03 a região
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do bairro São Geraldo é aquela que apresenta, no período, o maior número de 

registro de homicídios consumados. Na seqüência aparece a região do bairro São 

Geraldo seguido dos demais conjuntos de bairros juntamente com a área rural. 

Durante a análise dos inquéritos ficou evidenciado que boa parte dos homicídios 

consumados registrados na área rural diz respeito a ocorrências de encontro de 

cadáver. Desta maneira, mesmo que a ocorrência inicial tenha sido codificada com 

tal natureza, após os serviços de perícia e investigação, em certos casos, constatou- 

se a existência de sinais de violência nas vítimas, o que fez com que o inquérito 

policial relativo ao homicídio consumado fosse instaurado.

Dessa forma, além da definição de duas áreas de maior concentração do 

homicídio consumado - regiões dos bairros Planalto e São Geraldo -  constatou-se 

que o número considerável de homicídios registrados na área rural aponta para 

casos de possível "execução” das vítimas em área distinta, havendo o abandono do 

corpo, ou "desova”, na área rural.

Tabela 03 -  Homicídios consumados conforme inquéritos instaurados pela 
PCMG na cidade de Nova Serrana/MG, quanto ao local. Período 2006-2010

Região do fato 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Centro e adjacências 01 - 02 03 05 11

Região do bairro Romeu Duarte 01 01 01 04 03 10
Região do bairro Planalto 03 05 03 08 05 24

Região do bairro São Geraldo 04 02 - 06 06 18
Outros (inclusive zona rural) 02 02 03 04 03 14

Total 11 10 09 25 22 77
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

Em termos percentuais, conforme mostra o Gráfico 04, as regiões dos 

bairros Planalto e São Geraldo totalizam 55% dos casos de crimes de homicídio 

consumados em Nova Serrana no período 2006-2010, o que coloca este conjunto de 

bairros em evidência quando comparados aos demais.

O centro da cidade, embora concentre a principais instituições financeiras 

e comerciais do município, aumentando assim a circulação de pessoas em busca do 

acesso a serviços e produtos, contribui, em termos percentuais, com 14% dos 

crimes de homicídio registrados no período 2006-2010.
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Gráfico 04 -  Homicídios consumados em Nova Serrana/MG, nos anos de 2006
a 2010, por bairros

4.1.2 Homicídios consumados em Nova Serrana/MG, no período de 2006 a 2010, 

em relação ao meio utilizado

A análise dos dados indica que os casos de homicídios consumados 

praticados mediante o emprego de arma de fogo são bastante elevados quando 

comparados aos praticados com outros meios, como armas brancas e/ou outros 

instrumentos. O uso de armas brancas foi contabilizado em apenas 8 casos, o que 

em termos percentuais soma 10% do total. Entre os demais casos, a pesquisa 

realizada junto aos inquéritos policiais mostra a existência de homicídios 

consumados através de agressões físicas, emprego de pedras, pedaços de madeira 

e envenenamento. A quantidade de homicídios consumado através desses outros 

meios se iguala com aqueles cometidos através do uso de armas brancas, somando 

tais meios (arma branca e outros), chega-se a um percentual de 20% do total.

O que se vê no município, durante o período analisado, é uma 

convergência com os dados apresentados na região Sudeste do país uma vez que 

em 79% dos registros de homicídio houve o emprego de arma de fogo para a sua 

consumação. O que se evidencia nas informações colhidas nos inquéritos policiais é 

que cada vez mais o instrumento arma de fogo vem sendo empregado para a
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consumação dos homicídios, deixando para trás outros mecanismos. Os dados 

extraídos se apresentam na Tabela 04.

Tabela 04 -  Homicídios consumados conforme inquéritos instaurados pela 
PCMG na cidade de Nova Serrana/MG, quanto ao meio utilizado.

Período: 2006-2010
Meio 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Arma de fogo 07 07 08 20 19 61
Arma branca 03 01 01 03 - 08

Outros 01 02 - 02 03 08
Total 11 10 09 25 22 77

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

A tendência de crescimento do uso de arma de fogo para a consumação 

dos homicídios observada em Nova Serrana/MG, em especial à partir do ano 2009, 

reflete os dados nacionais. Conforme mostra a Tabela 05, cada vez mais é cometido 

homicídio com o uso de arma de fogo, chegando-se a um percentual de mais de 

70% dos casos no ano de 2008. Uma das questões possíveis relacionadas ao 

aumento do uso da arma de fogo como instrumento para a consumação do 

homicídio encontra-se atrelada a sua letalidade.

Tabela 05 - Proporção (%) de uso de armas de fogo no total de homicídios no
Brasil (1996 a 2008)

Ano Totais Armas de foqo
% Uso de Arma 

de Fogo
1996 38.894 22.976 59,1%
1997 40.507 24.445 60,3%
1998 41.950 25.674 61,2%
1999 42.914 26.902 62,7%
2000 45.360 30.865 68,0%
2001 47.943 33.401 69,7%
2002 49.695 34.160 68,7%
2003 51.043 36.115 70,8%
2004 48.374 34187 70,7%
2005 47.578 33419 70,2%
2006 49.145 34921 71,1%
2007 47.707 34147 71,6%
2008 48.610 34678 71,3%
Total 599.720 405.890 67,7%

Fonte: Fonte: SIM/SVS/MS

Conforme Batitucci (2007), a freqüência de homicídios com emprego de 

arma de fogo aumentou gradativamente à partir dos anos 80. Na região Sudeste,
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embora os índices já fossem altos no período correspondente, contando com uso de 

arma de fogo em 79% dos casos, no ano de 2000 esse patamar chega a 85% dos 

casos.
A associação entre homicídio e armas de fogo varia de forma significativa 
entre as regiões do país. O impacto do crescimento das armas de fogo no 
total dos homicídios aumentou sistematicamente em quatro das cinco 
regiões entre 1980 e 2002 (...) na região Sudeste, que corresponde pelos 
patamares mais elevados, também houve aumento, de 79% para 85%. 
(Batitucci, 2007, p. 185)

O Gráfico 05 deixa evidente, principalmente a partir do ano de 2009, o 

emprego maciço de armas de fogo como meio preponderante para a consumação 

do homicídio.

Gráfico 05 - Homicídios consumados conforme inquéritos instaurados pela 
PCMG na cidade de Nova Serrana/MG, quanto ao meio utilizado

Período: 2006-2010

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

Em relação aos casos consumados através de outros meios destacam-se 

o uso de arma branca, especialmente nos crimes passionais. Evidenciou-se também 

através da pesquisa a consumação de 2 (dois) homicídios decorrentes de 

envenenamento.
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4.2 Análise do homicídio consumado em Nova Serrana/MG, em relação a 

caracterização da vítima

Passa-se, na presente subseção, a analisar o objeto da pesquisa com 

vistas as características das vítimas levando em consideração as informações 

relativas a idade, sexo, naturalidade, ocupação, quantidade de perfurações 

apresentadas no corpo, local do corpo atingido e antecedentes.

As informações relativas a quantidade de perfurações apresentadas e 

local do corpo atingido, conforme exposto na seção 2, visam indicar uma possível 

mudança no padrão do crime de homicídio praticado em Nova Serrana/MG, 

associando-se a ações do crime organizado, podendo reunir, inclusive, evidencias 

de execução.

4.2.1 Caracterização da vítima quanto a idade

A faixa etária foi dividida em 5 (cinco) subgrupos convencionais, sendo 

eles: de 0 a 18 anos que engloba tanto a idade infantil quanto a adolescência, até o 

limite da menoridade penal. De 18 a 25 anos que engloba a faixa etária dos jovens 

adultos. De 25 a 35 anos que corresponde a idade adulta com plena capacidade 

laborativa e aqueles acima de 35 anos. Também se constitui subgrupo o campo não 

apurado em razão da falta de informações dos boletins de ocorrência e inquéritos 

policiais.

O jovem adulto com idade compreendida entre 18 e 25 anos corresponde 

a 37% dos casos de vítimas de homicídio consumado. Quando soma-se essa média 

com os casos das vítimas com idade entre 25 e 35, englobando adultos em plena 

capacidade laborativa, totaliza-se um percentual de 48 casos do total de 77, ou seja, 

62% das vítimas de homicídios consumados ocorridos em Nova Serrana, no período 

2006-2010, são de pessoas jovens, em plena capacidade de trabalho.
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Tabela 06 -  Faixa etária das vítimas de homicídio consumado conforme 
inquéritos instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG.

Período: 2006-2010
Anos de Idade 2006 2007 2008 2009 2010 Total

0-18 - 04 01 02 04 11
18-25 03 01 04 12 09 29
25-35 04 03 02 06 04 19

Acima de 35 03 02 02 04 04 15
Não apurado 01 - - 01 01 03

Total 11 10 09 25 22 77
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

As informações quanto a idade, colhidas no município de Nova 

Serrana/MG, durante os anos de 2006 a 2010 podem ser melhor visualizadas no 

Gráfico 06.

Gráfico 06 -  Faixa etária das vítimas de homicídio consumado conforme 
inquéritos instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG

Período: 2006-2010

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

Ao se comparar os dados do município com cidades maiores, e em 

especial com a maior metrópole do país, a cidade de São Paulo, observa-se 

semelhança quanto a faixa etária predominante de vítimas de homicídios. Conforme 

Lima (2002), na cidade de São Paulo/SP, "verifica-se que a população masculina 

entre 15 e 39 anos de idade registra a maior participação no total de mortes por 

homicídios. Para este grupo etário específico, houve um aumento desta 

porcentagem entre 1980 e 1998, passando de 69% para 77%...”
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Embora no trabalho apresentado por Lima (2002) haja diferenciação 

dentro da faixa etária, por sexo, tópico este que será tratado na próxima subseção, 

há de considerar que a faixa etária de maior impacto nos registros de homicídios 

consumados, a coincidência é alta. Vê-se também que os períodos (ano) não se 

correspondem, mas mesmo assim a tendência se mantém conforme exposto no 

Gráfico 07.

Gráfico 07 - Distribuição dos óbitos por homicídio, segundo sexo e faixa etária
- Estado de São Paulo - 1980-1998

4.2.2 Registro dos crimes de homicídio consumado quanto ao sexo das vítimas

Em relação ao sexo percebe-se que os homens foram vitimizados seis 

vezes mais do que as mulheres. O número de óbitos, decorrente do crime de 

homicídio consumado, de pessoas do sexo masculino na cidade de Nova 

Serrana/MG, no período analisado, se mostra infinitamente superior ao número de 

mulheres. Foram registrados 65 homicídios de homens e apenas 11 de mulheres. 

Em termos percentuais as vítimas do sexo masculino contabilizam o percentual de
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84% dos casos. Em apenas um dos inquéritos analisados não foi possível identificar 

o sexo da vítima uma vez que o corpo havia sido “carbonizado”, ou queimado.

As informações relativas ao sexo das vítimas encontram-se expostas na

Tabela 07.

Tabela 07 -  Sexo das vítimas de homicídio consumado conforme inquéritos 
instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Sexo 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Masculino 11 07 07 21 19 65
Feminino - 03 02 03 03 11
Não apurado - - - 01 - 01

Total 11 10 09 25 22 77
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

O Gráfico 08 mostra, claramente, a desproporção entre vítimas do sexo 

masculino e feminino.

Gráfico 08 -  Faixa etária das vítimas de homicídio consumado conforme 
inquéritos instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG

Período: 2006-2010

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

Portanto, quanto ao sexo das vítimas observa-se que Nova Serrana 

acompanha a tendência nacional, com os homens sendo vítimas em maior número



62

do que as mulheres no que se refere a homicídios. Mesmo que o número de 

mulheres vítimas tenha aumentado no decorrer dos anos, a proporção ainda é muito 

desigual. No Brasil a quantidade de homens vítimas de homicídios, para o ano de 

2008, corresponde a 92% do total de vítimas. "Essas taxas de homicídios 

enormemente díspares entre ambos os sexos está originando um forte desequilíbrio 

demográfico na distribuição por sexo da população, principalmente a partir dos 20 

anos de idade". (Mapa da Violência 2011, p.61).

4.2.3 Caracterização da vítima quanto a naturalidade

Em relação a naturalidade das vítimas verificou-se que do total apurado 

apenas 5 (cinco) delas são naturais de Nova Serrana/MG. Em segundo lugar, em 

termo de maiores registros, se encontram as pessoas naturais da região centro- 

oeste do Estado de Minas Gerais, região onde se localiza o município, que, com isso 

vem atraindo numerosos trabalhadores para emprego na indústria calçadista.

O resultado mais expressivo em relação a naturalidade das vítimas de 

homicídios são de pessoas nascidas na região Norte do Estado de Minas Gerais. Do 

total de 77 homicídios ocorridos, dentre aqueles que foram possível coletar os 

dados, verifica-se que 38% das vítimas são oriundas do norte de Minas. O número 

de vítimas naturais dessa região se manteve estável até o ano de 2008 sofrendo um 

grande acréscimo à partir do ano de 2009.

Tabela 08 -  Naturalidade das vítimas de homicídio consumado conforme 
inquéritos instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG

Período: 2006-2010
Naturalidade 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Nova Serrana 02 02 - - 01 05

Região Centro-Oeste (MG) 01 04 03 08 03 19
RMBH - 02 01 04 02 09

Norte de Minas 04 01 03 10 12 30
Outras Regiões de MG 01 - - - - 01

Outros Estados 02 01 02 02 04 11
Não apurado 01 - - 01 - 02

Total 11 10 09 25 22 77
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana
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Outro índice que se apresenta em níveis considerados diz respeito as 

pessoas naturais da região metropolitana de Belo Horizonte, correspondente a 12% 

dos casos. Conforme informação da Prefeitura Municipal de Nova Serrana15, 82% da 

população residente na cidade é oriunda de outras cidades e Estados brasileiros.

Conforme exposto por Silva (2004) apud Shaw e McKay (1942) "De 

acordo com esses autores, a identificação de alguns fatores estruturais no nível local 

da vizinhança explicaria as diferenças nas taxas de delinqüência (...) eles 

encontraram que heterogeneidade étnica, mobilidade residencial...” . A migração 

familiar, ou mobilidade residencial, pode ser um dos fatores que explicam as altas 

taxas de homicídios apresentadas no município de Nova Serrana envolvendo, 

principalmente pessoas oriundas e naturais de outras cidades. O Gráfico 09 mostra 

a naturalidade das vítimas de homicídio consumado.

Gráfico 09 -  Naturalidade das vítimas de homicídio consumado conforme 
inquéritos instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG

Período: 2006-2010

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

15 Nova Serrana, Secretaria Municipal de Assistência Social. Disponível em: 
http://www.novaserrana.mg.gov.br/index.asp?c=paginas&modulo=informativo_exibe&url=1157.
Acesso em 20 de julho de 2011

http://www.novaserrana.mg.gov.br/index.asp?c=paginas&modulo=informativo_exibe&url=1157
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4.2.4 Caracterização da vítima quanto a ocupação

Cabe notar que, conforme Tabela 09, 38% dos casos de homicídios 

consumados ocorridos em Nova Serrana remetem a vítimas desocupadas, embora 

para Beato16 apud Land, MacCall e Cohen (1990) “Resultados de diferentes 

pesquisas dedicadas à demonstração da importância dos fatores econômicos sobre 

a criminalidade não são consistentes entre si”.

Outro item importante, mostrado no Gráfico 10, diz respeito à ocupação 

das vítimas. É expressivo o número total de homicídios envolvendo pessoas 

ocupadas no setor calçadista -  aproximadamente 38% do total de casos, até mesmo 

porque este setor representa a principal atividade econômica do município. Outro 

número que deve ser considerado é aquele relativo as vítimas pertencentes ao setor 

da construção civil que aqui se apresenta com um percentual de 7% dos casos. Em 

razão da ocupação, ou ausência dela, pode-se deduzir a renda das vítimas, o que se 

mostra, mesmo que não haja implicações em termos de quantidade de salários, que 

as vítimas que vieram a óbito, constitui, em sua grande maioria, integrantes de 

classes sociais de menor poder aquisitivo.

Tabela 09 -  Ocupação das vítimas de homicídio consumado conforme 
inquéritos instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG

Período: 2006-2010
Ocupação 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Desocupado 03 04 03 10 09 29
Autônomo - 01 - 02 01 04

Setor Calçadista 01 02 - 06 05 14
Funcionário Público - - - 01 - 01

Empresário 01 - - - - 01
Construção civil 02 - 01 01 01 05

Não apurado 01 01 03 01 03 09
Outros 03 02 02 04 03 14
Total 11 10 09 25 22 77

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

16 Desigualdade, Desenvolvimento Sócio-econômico e Crime, Cláudio Beato. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/sites/000/27livros/desigualdadepobrezabrasil/capitulo13.pdf. Acesso em 15 de 
agosto de 2011.

http://www.ipea.gov.br/sites/000/27livros/desigualdadepobrezabrasil/capitulo13.pdf
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De acordo com o Gráfico 10, com apenas 1% dos casos de vitimização 

encontram-se empresários bem como funcionários públicos que trabalham no 

município.

Gráfico 10 - Ocupação das vítimas de homicídio consumado conforme 
inquéritos instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG

Período: 2006-2010

h Desocupado 

H Autônomo 

a Setor Calçadista 

a Funcionário Público 

a Empresário 

a Construção civil 

a Não apurado 

a Outros

13%

Fonte: Delegacia de Policia Civil de Nova Serrana

4.2.5 Caracterização da vítima quanto a quantidade de perfurações no corpo

A presente abordagem visa reunir informações que levem ao diagnóstico 

de uma possível "execução” durante a prática do homicídio.

Na Tabela 10 foram considerados apenas 61 (sessenta e um) homicídios 

consumados do total de 77 (setenta e sete). Como forma de reunir informações que 

se prestassem ao entendimento da pesquisa, no presente tópico foram excluídos da 

análise os crimes praticados através de outros meios como armas brancas, pedras, 

pedaços de madeiras, envenenamento e agressões, o que soma 16 (dezesseis)

casos.
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O maior objetivo da busca pela informação voltada a quantidade de 

perfurações diz respeito a tentativa de associar o delito a uma possível execução. A 

execução se configura através de uma ação exacerbada para a consumação do 

delito. Na Tabela 10 percebe-se que 33 (trinta e três) casos, de um total de 61 

praticados com arma de fogo, ou seja, mais da metade, foi praticado de modo a se 

atingir um resultado definitivo, qual seja: a morte da vítima. Há de considerar que os 

homicídios praticados com arma de fogo onde a vítima foi atingida por 1 (um) ou 2 

(dois) disparos, se somados, não se igualam ao total de casos em que a vítima foi 

atingida 3 (três) ou mais vezes. Tal abordagem se complementa no próximo tópico 

quando será considerado o local do corpo da vítima que foi atingido.

Tabela 10 -  Quantidade de perfurações no corpo da vítima conforme inquéritos 
instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Quantidade de 

perfurações
2006 2007 2008 2009 2010 Total

01 perfuração - 04 01 06 04 15
02 perfurações 03 01 02 02 02 10

De 03 a 10 perfurações 03 01 04 12 13 33
Mais de 10 perfurações 01 01 01 - - 03

Total 07 07 08 20 19 61
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

4.2.6 Caracterização da vítima quanto ao local do corpo atingido

Complementando a abordagem anterior, busca-se na presente análise 

evidenciar o local do corpo da vítima que foi atingido pelos disparos. Os dados são 

apresentados na Tabela 11.

Mais uma vez se torna necessário reafirmar que foram considerados 

apenas os homicídios consumados decorrentes do uso de arma de fogo, o que 

totalizam 61 (sessenta e casos). As informações sobre o local do corpo da vítima 

que foi alvejado caminham no sentido de explicitar possível agravo do crime de 

homicídio comum se assemelhando o caso a execução da vítima. A execução seria 

então uma forma de homicídio agravada tanto pela quantidade de projeteis de arma 

de fogo que atingiram a vitima, o que na maioria foi superior a três perfurações, 

quanto pelo local do corpo atingido.
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Na presente análise há de considerar ainda que a quantidade de 

ferimentos ainda poderia ser superior ao que foi levantado caso o autor tenha 

efetuado um número maior de disparos não vindo a atingir o alvo na totalidade dos 

disparos. Uma vez sobressaindo a cabeça como local do corpo onde houve a maior 

concentração de perfurações, constata-se uma intenção certa do autor em atingir o 

seu intento, qual seja: a morte da vítima.

Tabela 11 -  Local do corpo da vítima atingido conforme inquéritos instaurados 
pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Local do Corpo 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Cabeça 04 02 07 16 11 40
Tórax 02 04 01 04 07 18

Abdômen - - - - 01 01
Todo o corpo 01 01 - - - 02

Total 07 07 08 20 19 61
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

O tórax é a segunda região do corpo da vítima que mais foi atingida. Pela 

localização de pontos vitais em tal região, verifica-se a intenção do autor em atingir 

um objetivo específico. Percebe-se então que a grande maioria dos homicídios 

praticados com uso de arma de fogo resultaram em três ou mais perfurações na 

vítima vindo esta a ser atingida, na grande maioria dos casos, na cabeça.

A intenção de consumar-se o crime, indo além de uma tentativa de 

homicídio, ou possível lesão corporal, fica evidente em 66% dos casos onde a 

cabeça da vítima foi a parte do corpo atingida. O Gráfico 11 exemplifica bem esta 

situação.

A região torácica encontra-se em segundo lugar como sendo aquela que 

foi atingida. Em 29% dos casos verifica-se que o autor do homicídio atingiu a vítima 

nesta região. Além do que foi mencionado em termos de concentração de órgãos 

vitais na região torácica, há de considerar que esta região é a mais extensa do 

corpo, possibilitando que o autor conclua seu intento, de maneira menos difícil, em 

alvejar a vítima.
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Gráfico 11 -  Local do corpo da vítima atingido conforme inquéritos 
instaurados pela PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010

Fonte: Delegacia de Policia Civil de Nova Serrana

4.2.7 Caracterização da vítima quanto aos antecedentes criminais

Do total de 77 (setenta e sete) inquéritos policiais analisados foi possível 

perceber que a maioria das vítimas de homicídio consumado não possuíam 

antecedentes criminais ou "passagem pela polícia”, o que corresponde a 32% dos 

casos. Também verifica-se que o número de casos em que não ficou apurado os 

antecedentes criminais da vítima, é expressivo, totalizando 13 casos. Ficou 

evidenciado que tal informação (antecedentes da vítima) consta como peça em 

quase todos os inquéritos, constituindo-se, em boa parte dos feitos, em um 

direcionamento, ou sentido para a condução das investigações. Esta relação se 

confirma mais adiante quando se verifica o vínculo entre vítima e autor.

Embora, na maioria dos registros, tenha ficado evidenciado que as 

vítimas não possuíam antecedentes criminais e em boa parte dos casos tal 

informação não tenha sido levantada, chama a atenção a quantidade de vítimas, 22 

(vinte e duas), ou seja, 28% dos casos, que possuíam "passagem pela polícia” com 

envolvimento relativo ao tráfico e/ou uso de drogas. Outro aspecto a ser considerado 

é que os sistemas informatizados utilizados pelas polícias "descartam” ou "zeram” a 

contagem de crimes do cidadão quando este entra na fase adulta, ou seja, após os 

18 anos. Desta forma, como boa quantidade das vítimas, e autores, se trata de
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pessoas jovens, que acabaram de atingir a maioridade penal, pode-se deduzir que, 

na realidade, o número de vítimas que possuíam antecedentes criminais possa 

ainda ser maior do que o apurado. Buscou-se também indicar os antecedentes das 

vítimas como forma de indireta de contribuição para a consumação do crime.

Tabela 12 -  Antecedentes das vítimas conforme inquéritos instaurados pela 
PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Antecedentes 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Homicídio 01 01 - - - 02
Tráfico/uso de drogas 02 03 05 06 06 22

Outros 02 - - 05 08 15
Não possuía 05 04 03 10 03 25
Não apurado 01 02 01 04 05 13

Total 11 10 09 25 22 77
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

Em apenas 2 (dois) casos as vítimas possuíam antecedentes criminais 

pelo crime de homicídio. O Gráfico 12 mostra a relação entre vítimas e antecedentes 

criminais.

Gráfico 12 -  Antecedentes das vítimas conforme inquéritos instaurados pela 
PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010

Homicídio Tráfico/uso Outros Não possuía Não apurado 
de drogas

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana
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4.3 Análise do homicídio consumado em Nova Serrana/MG, em relação a 

caracterização do autor

Nesta subseção passa-se à caracterização do autor com base na 

identificação da sua idade, sexo, naturalidade, ocupação, antecedentes, relação com 

a vítima e fato motivador. Observa-se que o número de análise se mostra reduzido 

se comparado ao quantitativo das vítimas já que somente em 40 (quarenta) 

inquéritos houve a devida identificação dos autores, encontrando-se 37 (trinta e 

sete) casos em apuração e/ou prejudicados quanto a indicação dos possíveis 

agentes.

A identificação de autores dos crimes, em especial do homicídio, não se 

aproxima do número de vítimas catalogadas. A própria literatura brasileira indica tal 

fato como obstáculo ao real diagnóstico da questão.

(...) existem dados mais abundantes sobre as vítimas do que sobre os 
criminosos. Da mesma forma, os dados sobre os criminosos tendem a 
sofrer maiores distorções do que os dados sobre as vítimas. (Cano, 2007, p. 
14)

A seguir são analisadas as informações que foram possíveis colher no 

tocante a autoria dos crimes de homicídio consumado.

4.3.1 Caracterização dos homicídios consumados em nova Serrana/MG, entre os 

anos de 2006 a 2010, com base na idade do autor

A análise abordará somente 40 (quarenta) casos em que houve a 

identificação do autor, deixando de lado 37 homicídios em que não houve a devida 

apuração.

No quesito idade do autor mais uma vez, como em relação a vítima, a 

idade predominante é aquela alusiva ao cidadão jovem. Aqui verifica-se, no entanto, 

uma grande concentração em relação aos jovens entre 18 e 25 anos. Enquanto em 

relação a vítima exista uma considerável quantidade de casos entre pessoas de 18 a 

25 anos e também entre 25 e 35 anos, no tocante aos autores, predomina no
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período 2006-2010, em 62% dos casos, a autoria cometida por jovens entre 18 e 25 

anos. A literatura brasileira chega também a esta constatação de que a grande 

maioria das vítimas e dos autores é constituída por jovens. Santos (2007), assim 

descreve em seu texto denominado A agonia da vida: mortes violentas entre a 

juventude do país do futuro:

O jovem relaciona-se com a violência de modo ambivalente: ora vítima, ora 
agressor, sua vida tem sido uma luta para adaptar-se à violência, ou 
superá-la, na era da mundialização. (Santos apud Bauman, 1998).

A idade do autor, aliada a outras informações presentes neste tópico 

presta-se a tentativa de comprovação das hipóteses indicadas no presente estudo.

Tabela 13 -  Idade dos autores conforme inquéritos instaurados pela PCMG na
cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Anos de Idade 2006 2007 2008 2009 2010 Total

0-18 03 - 01 - 02 06
18-25 04 04 04 08 05 25
25-35 - 01 01 01 02 05

Acima de 35 - 01 02 - 01 04
Não apurado 04 04 01 16 12 37

Total 11 10 09 25 22 77
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

O Gráfico 13 evidencia melhor as informações quanto a idade dos autores 

do crime de homicídio consumado em Nova Serrana.

Em relação aos autores com idade superior a 35 anos verifica-se que a 

sua participação no total de homicídios dolosos cometidos na cidade de Nova 

Serrana/MG, no período 2006-2010, é pequena, contando com apenas 04 casos do 

total onde houve a devida apuração (40 inquéritos).
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Gráfico 13 -  Idade dos autores conforme inquéritos instaurados pela PCMG na
cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

4.3.2 Caracterização dos homicídios consumados em nova Serrana/MG, entre os 

anos de 2006 a 2010, quanto ao sexo do autor

Dentre os 40 (quarenta) inquéritos em que houve a devida apuração da 

autoria, verifica-se que a totalidade dos crimes de homicídio foi praticado por 

pessoas do sexo masculino (Tabela 14).

Durante a pesquisa foi apontado um único caso em que tenha havido a 

participação de uma mulher na consumação do homicídio, contudo, como a 

informação apareceu de forma preliminar, carecendo o inquérito de apuração 

conclusiva, o caso deixou ser contabilizado.

Tabela 14 -  Sexo do autor conforme inquéritos instaurados pela PCMG na
cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Sexo 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Masculino 07 06 08 09 10 40
Feminino - - - - - 00
Não apurado 04 04 01 16 12 37

Total 11 10 09 25 22 77
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana
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Aliado ao aumento do homicídio consumado em Nova Serrana, à partir do 

ano de 2009, percebe-se, claramente, que essa modalidade de crime foi praticada 

exclusivamente por homens. O Gráfico 14 mostra esta relação.

Gráfico 14 -  Sexo do autor conforme inquéritos instaurados pela PCMG na
cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

4.3.3 Caracterização dos homicídios consumados em nova Serrana/MG, entre os 

anos de 2006 a 2010, quanto a naturalidade do autor

Pela pesquisa dos inquéritos policiais em que foi possível indicar a 

autoria, percebe-se que não houve registro de nenhum agente de crime de 

homicídio consumado em Nova Serrana que tenha sido praticado por cidadão 

natural dessa urbe.

Em primeiro lugar, com 45% dos casos, totalizando 18 registros, 

encontram-se pessoas naturais do norte de Minas Gerais. Há de se considerar, 

retornando a caracterização em relação as vítimas, que a grande maioria também é 

oriunda dessa mesma região. Conforme o tópico que será tratado adiante, a questão 

poderá ser melhor compreendida já que, na grande maioria do casos, existe uma 

relação de conhecimento e/ou amizade entre autor e vítima.
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Em relação a naturalidade do autor verifica-se, em ordem decrescente, 

uma predominância, em segundo lugar, das pessoas naturais da região centro-oeste 

de Minas Gerais, onde se situa as demais cidades integrantes do APL liderado por 

Nova Serrana e, em terceiro lugar, de autores naturais da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, o que se encontra aliado com a Seção 3 que tratou da 

contextualização do município, demonstrando sua proximidade com cidades da 

RMBH e demonstrando também a facilidade de acesso entre o município estudado e 

a RMBH através do acesso disposto pela BR 262. Em relação a naturalidade do 

autor foram extraídas as informações apresentadas na Tabela 15.

Tabela 15 -  Naturalidade do autor conforme inquéritos instaurados pela PCMG
na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Naturalidade 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Nova Serrana - - - - - 00

Região Centro-Oeste 
(MG)

02 01 04 01 02 10

RMBH 01 02 01 02 01 07
Norte de Minas 04 02 03 04 05 18
Outros Estados - 01 - 02 02 05

Não apurado 04 04 01 16 12 37
Total 11 10 09 25 22 77

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

O Gráfico 15 permite uma melhor visualização da indicação dos autores 

em relação a naturalidade.

Verifica-se nesse Gráfico uma predominância de autores oriundos de 

outras cidades e Estados da federação, associando-se esta constatação a questões 

indicadas no presente estudo, como, por exemplo, o percentual de migração 

existente no município de Nova Serrana. Além de autores naturais da região norte 

de Minas Gerais, verifica-se uma participação considerável de autores oriundos da 

região centro-oeste de Minas e também da RMBH.
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Gráfico 15 -  Naturalidade do autor conforme inquéritos instaurados pela PCMG
na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010

■
Outros

Estados

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

4.3.4 Caracterização dos homicídios consumados em nova Serrana/MG, entre os 

anos de 2006 a 2010, em relação a ocupação do autor

O setor calçadista contribui apenas com 3 (três) casos dentre aqueles 

cometidos por autores em relação a ocupação. O ramo da construção civil também 

foi considerado uma vez que, em decorrência do crescimento acelerado do 

município tal atividade também ocupa local de destaque. Todas as outras ocupações 

(comerciantes, trabalhadores rurais, motoristas, etc...), somados, contribuiu com 9 

(nove) casos, ou seja 22,5% do total.

Em primeiro lugar, com 25 registros, ou seja, 62% dos casos, encontram- 

se aqueles agentes "sem ocupação definida”. Há de considerar que durante a 

pesquisa ficou evidenciado que em alguns casos os autores possuíam ocupações 

anteriores ao seu acesso "ao mundo do crime”. Há o relato, por exemplo, em um 

inquérito policial, de um crime praticado com uso de arma branca, especificamente 

uma faca, onde o autor, anteriormente, havia trabalhado como açougueiro, ficando 

evidenciado que o mesmo já usava drogas desde a época que trabalhava, vindo 

depois a abandonar o serviço e se dedicar exclusivamente a atividade de tráfico de 

drogas.
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A Tabela 16 relativa a ocupação buscou inserir as principais atividades 

presentes no município, dentre elas o setor calçadista que engloba o maior número 

de trabalhadores de Nova Serrana/MG.

Tabela 16 -  Ocupação do autor conforme inquéritos instaurados pela PCMG na
cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Ocupação 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Desocupado 05 03 06 06 05 25
Setor calçadista - 01 - 01 01 03

Funcionário Público - - 01 - - 01
Construção civil 01 01 - - - 02

Outros 01 01 01 02 04 09
Não apurado 04 04 01 16 12 37

Total 11 10 09 25 22 77
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

O Gráfico 16 fornece, numericamente e proporcionalmente, as ocupações 

apresentadas pelos autores do crime de homicídio consumado.

Gráfico 16 -  Ocupação do autor conforme inquéritos instaurados pela PCMG
na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana
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4.3.5 Caracterização dos homicídios consumados em nova Serrana/MG, entre os 

anos de 2006 a 2010, em relação aos antecedentes do autor

A pergunta que se tenta responder com a extração dessa informação é a 

seguinte: os autores do crime de homicídio consumado em Nova Serrana/MG, no 

período estudado, praticaram, antes desse crime, outros de mesma natureza?

Verifica-se, inicialmente que em 11 (onze) registros os autores 

identificados não possuíam "passagem pela polícia”, o que corresponde a 27,5% dos 

casos. Em relação ao crime de homicídio consumado, propriamente dito, verificou-se 

que em apenas 3 (três) casos os autores se tronaram reincidentes.

A grande maioria de autores com antecedentes criminais diz respeito 

aqueles com registros por tráfico e/ou uso de drogas o que totaliza 19 registros ou, 

em termos percentuais, 47,5%. Diante dos 40 (quarenta) inquéritos em que houve a 

indicação da autoria, em 29 casos, o que corresponde a 72% do total, os agentes 

possuíam antecedentes criminais. Tal constatação demonstra que boa parte dos 

autores já possuía um comportamento desviante ou pré-disposto a prática do crime. 

Há de considerar que dentro da categoria "outros crimes” encontra-se inserida a 

modalidade "lesão corporal” que se constitui em um caminho para se configurar 

como um possível homicídio tentado.

Tabela 17 -  Antecedentes do autor conforme inquéritos instaurados pela 
PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Antecedentes 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Homicídio - - 01 - 02 03
Tráfico/uso de 04 02 04 04 05 19

drogas
Outros crimes 03 01 02 01 07
Não possuía 03 01 02 03 02 11
Não apurado 04 04 01 16 12 37

Total 11 10 09 25 22 77
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana
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No Gráfico 17 foram desconsiderados os casos não apurados, deixando 

evidente que os antecedentes por crimes relacionados ao tráfico e/ou uso de drogas 

se destacam perante os demais tipos de antecedência.

Gráfico 17 -  Antecedentes do autor conforme inquéritos instaurados pela 
PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010

4.3.6 Caracterização dos homicídios consumados em nova Serrana/MG, entre os 

anos de 2006 a 2010. Relação existente entre autor e vítima

Com essa caracterização busca-se resposta a indagação: seriam os 

envolvidos (autor e vítima) conhecidos, ou possuiriam estes algum vínculo?

A resposta obtida é que sim, que na absoluta maioria dos casos, ou seja, 

em 30 (trinta) inquéritos apurados, existia uma relação, ou de amizade ou simples 

conhecimento entre ambos. Durante a pesquisa ficou esclarecido que a relação de 

conhecimento e/ou amizade entre autor e vítima, de certa maneira, "facilitou” a 

consumação do crime já que em alguns casos a vítima foi atraída para lugares 

ermos, pelo autor ou comparsas, em razão dessa relação de "confiança”, ocorrendo, 

logo após, o assassinato.
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Em alguns casos relacionados ao tráfico e/ou uso de drogas também 

ficou evidenciado que a vítima foi atraída pelo autor com o propósito inicial de 

comercializar e/ou usar drogas, consumando-se, logo após o delito.

Tabela 18 -  Relação entre autor e vítima conforme inquéritos instaurados pela
PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Relação 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Conhecidos/amigos 03 03 07 08 09 30
Parentesco - 01 - - - 01

Não possuía 01 02 01 - 01 05
Outros 03 - - 01 - 04

Não apurado 04 04 01 16 12 37
Total 11 10 09 25 22 77

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

Também ficou constatado, em alguns inquéritos analisados, que a vítima 

e o autor possuíam relações de amizade e como o autor temia que a vítima viesse a 

delatar fatos envolvendo a sua autoria, ou participação, houve a execução da vítima 

no sentido de “encobertar” alguns crimes. Em pelo menos três inquéritos policiais 

ficou evidenciado que o autor e a vítima possuíam laços pelo cometimento em 

comum de algum tipo de crime, vindo a ocorrer algum desentendimento entre 

ambos, o que fez com que o homicídio fosse consumado. O Gráfico 18 expõe a 

relação existente entre autor e vítima.

Gráfico 18 -  Relação entre autor e vítima conforme inquéritos instaurados pela
PCMG na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana
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Pelo menos uma constatação restou: no total de inquéritos apurados 

verifica-se que os homicídios, na sua grande maioria, seguem um direcionamento, 

ou seja, não são cometidos a esmo sem definição das vítimas.

4.3.7 Caracterização dos homicídios consumados em nova Serrana/MG, entre os 

anos de 2006 a 2010 com base na motivação do autor

Eis o cerne do estudo: qual a motivação para o cometimento do crime de 

homicídio em Nova Serrana/MG entre os anos de 2006 a 2010?

Diante de uma análise minuciosa de quase todos os inquéritos de 

homicídios instaurados pela delegacia de Polícia Civil em Nova Serrana, 

desconsiderando apenas 5 (cinco) inquéritos que não foram consultados, restou 

apurado, dentre os 40 (quarenta) que foram conclusos, que a grande motivação se 

deu em razão do envolvimento de autor e/ou vítima, com o tráfico/uso de drogas.

A primeira abordagem que se faz antes de explorar tal questão é quanto 

aos homicídios motivados por outras questões. Verifica-se inicialmente que os 

índices relativos a crime ocorridos por questões de vingança, passional e casos de 

rixas/brigas, encontram-se no mesmo patamar, ou seja, com números em torno de 

cinco casos. Diante de uma soma dos três fatores chega-se a um total de 15 

registros, o que, em termos percentuais corresponde a 37,5%. Quantidade esta 

consideravelmente alta dentro de um universo de 40.

O que mais chama a atenção, contudo, é a constatação de que em 23 

inquéritos ficou evidenciado que o homicídio foi consumado em razão do 

envolvimento de autor e/ou vítima com o tráfico/uso de drogas. Durante a análise 

dos inquéritos verificou-se que a relação entre os envolvidos se agravou, levando a 

consumação do homicídio, por razões como dívida de usuários de drogas, o que 

popularmente é considerado como "acerto de contas”, por questões de disputa de 

ponto de venda de drogas, também por receio de alguns autores no sentido de que 

a vítima viesse a delatá-lo.
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Tabela 19 -  Motivação do autor conforme inquéritos instaurados pela PCMG na
cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
Motivo 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Vingança 02 02 - - 01 05
Passional - - 01 01 02 04
Rixa/Briga - - 02 02 02 06

Entorpecente 05 04 05 04 05 23
Outros - - - 02 - 02

Não apurado 04 04 01 16 12 37
Total 11 10 09 25 22 77

Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

O Gráfico 19 evidencia bem a questão. Se somados todos os motivos da 

consumação do homicídio, esta soma não atingiria a cifra dos homicídios 

consumados em razão do tráfico/uso de drogas.

Gráfico 19 -  Motivação do autor conforme inquéritos instaurados pela PCMG
na cidade de Nova Serrana/MG 

Período: 2006-2010
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Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana

A literatura brasileira destaca a relação entre drogas e homicídios através 

de estudos como o proposto por Beato17 (2001, p. 02):

“existem várias maneiras pelas quais os crimes podem estar associados à 
questão das drogas. A primeira delas está relacionada com os efeitos das

17 Homicídios e drogas em Belo Horizonte. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, set-out, 2001
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substâncias tóxicas no comportamento das pessoas. Outra forma de 
associação decorre do fato de tais substâncias serem comercializadas 
ilegalmente, gerando então violência entre traficantes, corrupção de 
representantes do sistema da justiça criminal e ações criminosas de 
indivíduos em busca de recursos para a manutenção do vício.

E conforme Batitucci (2007, p. 107):

“o uso de álcool e/ou drogas pela vítima é comum em muitos homicídios 
provocados pela vítima. Existem diversos cenários possíveis nesse caso. 
Por exemplo, sob a influencia do álcool, muitas pessoas perdem a inibição e 
expressam mais facilmente os seus sentimentos, inclusive a hostilidade”.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o alcance dos objetivos deste estudo, foi descrita, a partir de dados 

registrados pela PMMG, a evolução dos crimes de homicídio consumado ocorridos 

na cidade de Nova Serrana/MG, nos anos de 2000 a 2010, e, a partir de conceitos e 

teorias sociológicas que abordam este tema, foram analisados os crimes de 

homicídios consumados, especificamente os dolosos, no mesmo município, no 

período de 2006-2010.

Neste segundo caso, além da delimitação do período da pesquisa, 2006 a 

2010, optou-se por adotar como fonte de dados inquéritos instaurados pela Polícia 

Civil. Foram considerados apenas os homicídios consumados de maneira dolosa, o 

que resultou em 82 casos contra 65 boletins registrados pela PM no mesmo período.

Os resultados da pesquisa foram apresentados, através de tabelas e 

gráficos, na seção 4 onde foram desenvolvidas interpretações dos dados buscando 

comprovar as hipóteses elaboradas.

Visando facilitar o entendimento deste estudo, foram estabelecidos 4 

(quatro) objetivos, sendo um geral e três específicos. Tendo como objetivo geral, 

identificar as características que envolvem os crimes de homicídios consumados, 

ocorridos na cidade de Nova Serrana/MG, no período de 2006 a 2010, com vistas a 

conhecer os fatores intervenientes no cometimento deste delito, utilizando-se a 

seguinte metodologia:

a) Foram compulsados os livros de controle de inquéritos instaurados pela 

delegacia de Polícia Civil onde foram levantados os números de todos os homicídios 

tentados e consumados ocorridos no período;

b) Foram desconsiderados os homicídios consumados resultantes de 

acidentes de trânsito e aqueles considerados culposos;
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c) Constatou-se que foram instaurados 82 (oitenta e dois) inquéritos 

policiais pela Polícia Civil no período, decorrentes de homicídio consumado doloso. 

Desse total, 77 (setenta e sete) foram localizados, na delegacia de polícia e no 

fórum da comarca, de forma que permitiu-se extrair as informações necessárias à 

pesquisa.

O primeiro objetivo específico foi estudar os homicídios consumados 

registrados no período 2006-2010, com base nas informações extraídas dos 

inquéritos policiais procurando definir o espaço geográfico de incidência do delito, 

bem como verificar o meio empregado para a consumação do fato. Em relação ao 

local e meio empregado foi verificado que:

a) As regiões dos bairros Planalto e São Geraldo, se destacam, somando 

juntas, 50% dos registros de homicídios consumados no período;

b) 79% dos homicídios consumados foram cometidos com emprego de 

arma de fogo.

O segundo objetivo específico deste estudo foi identificar o perfil dos 

autores e das vítimas dos homicídios consumados registrados em Nova Serrana no 

período de 2006-2010, com base em informações extraídas dos inquéritos policiais. 

As vítimas do crime de homicídios tinham o seguinte perfil:

a) 37% dos homicídios consumados tiveram como vítimas pessoas com 

idade entre 18 e 25 anos;

b) 84% das vítimas são pessoas do sexo masculino;

c) 39% das vítimas são naturais da região do Norte de Minas;

d) 29% das vítimas se enquadraram como “desocupados” e 18% são 

trabalhadores do setor calçadista;
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e) do total de 61 (sessenta e um) homicídios praticados com arma de 

fogo, 33 vítimas, ou seja, 54% foi atingida por 3 ou mais disparos de arma de fogo.

f) desse mesmo total de 61 homicídios consumados com emprego de 

arma de fogo, 40 vítimas, ou seja, 65% foram alvejadas por projeteis de arma de fog 

na cabeça;

g) 28% das vítimas possuíam antecedentes criminais relacionados ao 

tráfico e/ou uso de drogas

A base de dados para caracterização do autor se restringiu a 40 

(quarenta) inquéritos nos quais houve a devida identificação do agente. O perfil dos 

autores do crime de homicídio consumado no período estudado ficou assim definido:

a) 62% dos autores possuem idade entre 18 e 25 anos;

b) 45% dos autores são naturais da região do Norte de Minas Gerais;

c) 62% dos autores foram considerados desocupados em relação a 

atividade de trabalho;

d) 47,5% dos autores possuíam antecedentes criminais relacionados ao 

tráfico e/ou uso de drogas;

O terceiro objetivo específico foi estudar os homicídios consumados 

registrados no período, com base nas informações extraídas dos inquéritos policiais, 

comparando a relação entre os envolvidos no crime e a motivação do crime, 

buscando estabelecer uma relação de vínculo entre o fato criminoso.

Com base em 40 (quarenta) inquéritos, o vínculo e a relação entre autor e 

vítima, bem a como a motivação, ficaram assim definidos:

a) em 75% dos casos foi verificado certo vínculo, de amizade e/ou 

conhecimento, entre autor e vítima;
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b) em 57% dos casos o homicídio consumou-se motivado por questões 

relativas ao tráfico/uso de drogas.

Em relação a hipótese básica, ela foi desenvolvida no seguinte sentido: 

que os crimes de homicídios registrados na cidade de Nova Serrana/MG, de acordo 

com o estudo do perfil das vítimas e dos autores, envolvem, na sua grande maioria 

vítimas do sexo masculino, com idade jovem, ocorreriam de forma genérica ou 

esparsa estando presente em todas as regiões de Nova Serrana havendo uma 

maior incidência nos bairros mais populosos como bairro Planalto, São Geraldo e 

Romeu Duarte; constitui-se hipótese básica ainda o emprego de armas de fogo 

como principal instrumento para a prática do crime de homicídio em Nova 

Serrana/MG; predomina o gênero masculino como vítima; a maioria das vítimas 

seriam jovens e o homicídio tem como fator motivador brigas e envolvimento com 

tráfico/uso de drogas. A hipótese foi confirmada, em especial quanto à utilização da 

arma de fogo para a prática do delito e em relação ao fato motivador.

A conclusão final que se obtém com a presente pesquisa é que o padrão 

do crime de homicídio consumado (doloso) em Nova Serrana/MG vem-se 

modificando ao longo do tempo, não somente em termos quantitativos, mas também 

em termos da forma de consumação. Observou-se que, principalmente à partir do 

ano de 2009, se torna mais presente os homicídios consumados com sinais que 

indicam possíveis execuções, empregando-se, cada vez mais, armas de fogo para a 

sua consumação. A informação obtida em relação ao local do corpo da vítima que 

mais foi atingida, sendo a cabeça, e a quantidade de perfurações apresentadas, em 

que se destaca um número maior que três, indicam que o padrão se assemelha a 

ações típicas do crime organizado.

Outra constatação, decorrente do aumento demográfico que em parte, se 

deve a migração, foi no sentido de identificar que os bairros mais populosos (São 

Geraldo e Planalto), são aqueles de maior incidência do homicídio consumado, 

envolvendo, em grande parte, pessoas oriundas de outras cidades (tanto vítimas 

como autores).
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Diante do estudo realizado percebe-se a complexidade que envolve o 

crime de homicídio no município de Nova Serrana. Dessa maneira, algumas 

sugestões de medidas que podem ser implantadas pela Polícia Militar visando 

prevenir a ocorrência desses crimes e, com isso, contribuir para reduzir a sua 

tendência de crescimento, são apresentadas a seguir:

1 -  Estimular o desenvolvimento e a continuidade de pesquisas periódicas, na 

cidade de Nova Serrana/MG, com vistas a promover uma compreensão mais correta 

sobre o crime de homicídio consumado, norteando estudos para implantação de 

políticas públicas e em especial aquelas para a segurança;

2 -  Criar um banco de dados, que expresse a realidade dos casos de homicídios 

consumados no município de Nova Serrana/MG;

3 -  Monitorar ocorrências de crimes que possam associar-se ao crime de homicídio 

consumado, dentre eles se destacam o homicídio tentado, lesões corporais, 

ameaças, rixas e brigas;

4 -  Aumentar o número de operações voltadas ao desarmamento da população uma 

vez que a grande maioria dos homicídios é praticada com emprego de arma de fogo.

5 - Estimular a participação comunitária no município de Nova Serrana/MG com 

vistas a promoção de medidas autoprotetivas que visem a redução do homicídio na 

urbe;

6 -  Desenvolver ações e programas voltados a atender e orientar a população de 

imigrantes que aportam ano a ano no município;

7 -  Criar um Grupo Especializado em Policiamento de Área de Risco (GEPAR) para 

atender a região do bairro Planalto e São Geraldo, locais de maior incidência de 

homicídios consumados, com vistas a prevenção do crime;
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8 -  Fortalecer ações preventivas ao uso de drogas, como por exemplo, o PROERD, 

visto que existe uma relação considerável entre tráfico/uso de drogas e homicídios 

no município de Nova Serrana.

Conclui-se, por fim, que o caminho apontado diz respeito a uma maior 

integração e comunhão de medidas entre o poder público e a comunidade, pois 

somente dessa forma pode-se modificar o quadro no município de Nova 

Serrana/MG, reduzindo a ocorrência de crimes, em especial aquelas que se 

consumam em homicídios.
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