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Apresentação

Dando continuidade ao trabalho realizado desde 
2017, o Instituto Sou da Paz lança a quarta 
edição de sua análise sobre o esclarecimento de 
homicídios no Brasil. Desde sua origem, o intuito 
maior desta iniciativa é chamar a atenção do 
Estado e da sociedade brasileira sobre a                     
importância da investigação de homicídios para 
dissipar a sensação de impunidade que domina 
nossa sociedade. Ao fim e ao cabo, acabar com a 
impunidade significa, em matéria de crimes 
contra a vida, retirar criminosos perigosos - 
alguns responsáveis por inúmeras mortes - de 
circulação, dissuadir novos crimes e mortes em 
espirais de vingança, e efetivar o direito à              
verdade e à memória daqueles que foram                 
diretamente afetados. Além disso, a correta 
elucidação dos homicídios garante a produção de                         
conhecimento e informação de qualidade acerca 
dos contextos, circunstâncias, e envolvidos 
nessas mortes, contribuindo para que políticas 
de prevenção e redução de homicídios sejam 
corretamente direcionadas. 

Em 2018, mais de 48 mil pessoas foram vítimas 
de homicídio doloso no Brasil. Pouco sabemos 
sobre o resultado da investigação dessas mortes, 
uma vez que poucas são as informações                      
disponíveis e regularmente publicadas e                   
atualizadas. O indicador aqui proposto pretende 
responder à pergunta: qual a proporção dos 
homicídios dolosos que resultou em ações de 
responsabilização do sistema judiciário                   
brasileiro em cada uma das unidades                              
federativas? Assim, buscamos também o                   
fortalecimento do exercício da cidadania,                  
gerando bases para o controle social, a pactuação 

de metas e a consolidação de boas práticas                
voltadas à investigação e à persecução penal. O 
resultado esperado é o planejamento estratégi-
co conjunto dos órgãos que compõem o sistema 
de segurança pública e justiça criminal e uma 
resposta estatal eficaz para os familiares e 
amigos (as) das dezenas de milhares de vítimas 
dos homicídios que ocorrem anualmente no 
Brasil.

Desde a primeira edição, seguimos acreditando 
que para conter a violência no Brasil é                      
necessário, além de políticas efetivas de                
prevenção e repressão qualificada baseadas em 
evidências, o fortalecimento da investigação de 
homicídios. E, ao longo do tempo, vimos crescer 
o número de unidades da federação que enviam 
dados para que possamos calcular esse                    
indicador. Em sua primeira edição, em 2017, 
apenas seis estados foram capazes de produzir e 
enviar os dados necessários: Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro,           
Rondônia e São Paulo. Os demais estados não 
encaminharam as informações, enviaram dados 
incompletos ou não responderam às solicitações 
do Instituto Sou da Paz. Nesta quarta edição, 
contamos com dados de dezessete estados, o 
que representa um aumento de mais de 160% e 
pode indicar um avanço na gestão de informa-
ções que pode impactar na eficiência e eficácia 
da capacidade do Estado em responsabilizar os 
culpados por essas mortes e garantir o acesso à 
verdade para as famílias das vítimas. 

¹Fonte:https://www.gov.br/mdh/pt-br/sdh/noticias/2018/
janeiro/divulgado-levantamento-anual-do-sistema-nacional-de-atendimento-socioeducativo
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Os dados disponíveis nos mostram que a maior parte das pessoas presas praticaram crimes contra o 
patrimônio (roubos, extorsão etc) e crimes relacionados a drogas, como demostra o gráfico abaixo:

Mas, se o Brasil esclarece pouco homicídios, por que nossas prisões estão superlotadas? 

Pessoas presas no Brasil segundo crimes | Julho a Dezembro de 2020

200.000 400.000 600.000 800.000

728.203 pessoas presas no Brasil

40%
315.047

31%
246.091

18%
143.929

10%
80.319

Fonte: DEPEN - Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
Acessível em: https://bityli.com/H2jqb

Crimes contra o patrimônio Drogas (Lei 6.368/76 e Lei 11.343/06) Outros Homicídios

Pessoas presas por homicí-
dios representam menos de 
10% da população prisional 
no Brasil.

De cada 4 pessoas presas, 3 
cometeram crimes contra o 
patrimônio ou relacionados 
a drogas.

Em 2020, mais de um terço 
das pessoas presas no 
Brasil aguardavam julga-
mento. Eram  mais de 240 
mil presos provisórios.

!



04

Metodologia
Nesta seção vamos detalhar os procedimentos                        
realizados, os conceitos considerados e os caminhos 
percorridos para a elaboração da nossa proposta de um 
Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios.

Para essa construção, há que se destacar que no 
modelo de persecução penal brasileiro diferentes 
instituições possuem papeis complementares e 
interdependentes e contempla uma fase de                 
investigação criminal, atribuição da polícia                    
judiciária, seguida de uma fase em que, havendo 
indícios de autoria e materialidade, o Ministério 
Público promove a ação penal. Caso o Promotor de 
Justiça decida pelo  oferecimento da denúncia, 
caberá ao Poder Judiciário e, no caso dos crimes 
contra a vida, ao Tribunal do Júri, analisar as provas 
apresentadas e ao final decidir pela condenação ou 
absolvição do réu.

Observamos que o modelo brasileiro permite a 
elaboração de diferentes definições para o termo 
homicídio esclarecido, a depender do momento 
processual considerado. 

Esta escolha parte da premissa de que pelo menos 
duas instituições (Polícia Civil e Ministério Público) 
compartilharam o entendimento de que o autor foi 
corretamente identificado, com indícios robustos 
de materialidade e autoria, e elementos suficientes 
para dar prosseguimento no processo, que pode 
culminar na apresentação do agressor ao Júri 
Popular. Portanto, se refere à capacidade do Estado 
em identificar e responsabilizar o autor de                  
homicídio. O conceito aqui utilizado considera a 

Pode-se afirmar que, a depender do          
objetivo da análise, nenhuma das                 
definições está incorreta mas cada uma 
possui prós e contras. Para o propósito de 
construir um Indicador Nacional de 
Esclarecimento de Homicídios, definimos 
como um homicídio doloso “esclarecido” 
aquele no qual pelo menos um agressor 
foi denunciado pelo Ministério Público. 

atuação de duas instituições do Estado: o sistema 
de segurança pública e o sistema de justiça criminal.

Como consideramos todas as denúncias criminais 
de homicídio doloso consumado oferecidas em 
determinado período, incluímos aquelas referentes 
a homicídios de autoria conhecida, nos casos de 
prisão em flagrante, por exemplo. Assim, o                    
indicador elaborado superestima a capacidade 
investigativa das polícias e dos Ministérios Públicos 
Estaduais. Em contrapartida, o indicador                     
subdimensiona o desempenho dessas instituições 
ao deixar de contabilizar as representações por ato 
infracional análogo ao homicídio (homicídios            
cometidos por crianças ou adolescentes), dado ao 
qual o Instituto Sou da Paz não teve acesso.            
Contudo, informações disponíveis revelam que 
menos de 10% dos adolescentes em cumprimento 
de medidas socioeducativas praticaram ato                                        
infracional análogo ao homicídio¹.

No que diz respeito a outros fatores que podem 
afetar a acurácia do indicador, como, por exemplo a 
extinção da punibilidade devido à morte do autor, é 
possível supor que o impacto será residual, dado 
que na metodologia proposta o tempo decorrido 
entre o crime e a denúncia é de, no máximo, dois 
anos.

O mesmo se aplica ao impacto da prescrição, já que 
pelo Código Penal brasileiro isto não ocorre antes 
de 20 anos nos crimes focados aqui. As mortes 
decorrentes de intervenção policial (MDIP),           
consideradas como excludente de ilicitude – 
denúncias criminais não oferecidas contra policiais 
que agiram em legítima defesa própria ou de            
terceiros – não foram consideradas, por                         
entendermos que remete a uma outra dinâmica, 
mais específica.



2 Para evitar distorções nos resultados, optamos em não considerar as bases de dados que continham 20% ou mais de casos com informações 
incompletas. Dessa forma garantimos a qualidade dos resultados e a aderência com a realidade.

A metodologia descrita nessa seção foi           
norteada pelo conceito ao qual o indicador foi 
pensado, uma vez que não pretendemos           
resumir a eficiência e a eficácia do trabalho 
investigativo da Polícia Civil ou o                              
desempenho do Ministério Público. Para 
trazer à tona outros aspectos associados ao 
contexto das investigações feitas pela polícia, 
ou do trabalho do Ministério Público,                   
recomenda-se um conjunto de indicadores 
capaz de medir fatores como o tempo e 
etapas de trabalho, número de policiais,           
peritos e promotores envolvidos, variações 
orçamentárias e a satisfação da população 
com o serviço prestado por cada uma das 
instituições.

Consideramos que a mensuração do                     
esclarecimento de homicídios a partir do 
percentual de denúncias criminais ante o total 
de ocorrências é um elemento central ao 
debate sobre impunidade, por retratar um 
passo essencial no processo de persecução 
penal brasileiro.

Também consideramos modelos de outros 
países a fim de compreender outras                       
arquiteturas do modelo de persecução penal 
e, a partir daí, entender como é feita a            
mensuração do esclarecimento de                         
homicídios.

Para mantermos a comparabilidade com os dados publicados nas edições anteriores, 
preservamos a forma de calcular o indicador:

O resultado do método acima gera um número percentual que expressa, em relação ao total de 
homicídios de um determinado ano, a quantidade de denúncias oferecidas pelo MP, referente a 
estes homicídios, até o fim do ano subsequente.
A partir desse percentual, categorizamos os resultados encontrados para agrupar as unidades 
da federação de acordo com o seguinte critério:

Para não comprometer a metodologia, consideramos para a nossa análise apenas aquelas bases 
que continham, pelo menos, 80%²  dos casos com todas as informações necessárias para os 
cálculos. Muitas unidades da federação enviaram respostas com dados incompletos, por isso 
adotamos esse critério para não comprometer os resultados das análises. 

Eficácia do nível de esclarecimento
até o momento da denúncia

Maior ou igual a 66%

Menor que 66% e maior que 33%

Menor ou igual a 33%

Alta 

Baixa 

Média

Indicador de Esclarecimento de Homicídios 2021 

Ocorrências de homicídio doloso consumado que geram denúncias criminais ANO+1

Ocorrências de homicídio doloso consumado ANO 

Nesta seção vamos detalhar os procedimentos                        
realizados, os conceitos considerados e os caminhos 
percorridos para a elaboração da nossa proposta de um 
Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios.

atuação de duas instituições do Estado: o sistema 
de segurança pública e o sistema de justiça criminal.

Como consideramos todas as denúncias criminais 
de homicídio doloso consumado oferecidas em 
determinado período, incluímos aquelas referentes 
a homicídios de autoria conhecida, nos casos de 
prisão em flagrante, por exemplo. Assim, o                    
indicador elaborado superestima a capacidade 
investigativa das polícias e dos Ministérios Públicos 
Estaduais. Em contrapartida, o indicador                     
subdimensiona o desempenho dessas instituições 
ao deixar de contabilizar as representações por ato 
infracional análogo ao homicídio (homicídios            
cometidos por crianças ou adolescentes), dado ao 
qual o Instituto Sou da Paz não teve acesso.            
Contudo, informações disponíveis revelam que 
menos de 10% dos adolescentes em cumprimento 
de medidas socioeducativas praticaram ato                                        
infracional análogo ao homicídio¹.

No que diz respeito a outros fatores que podem 
afetar a acurácia do indicador, como, por exemplo a 
extinção da punibilidade devido à morte do autor, é 
possível supor que o impacto será residual, dado 
que na metodologia proposta o tempo decorrido 
entre o crime e a denúncia é de, no máximo, dois 
anos.

O mesmo se aplica ao impacto da prescrição, já que 
pelo Código Penal brasileiro isto não ocorre antes 
de 20 anos nos crimes focados aqui. As mortes 
decorrentes de intervenção policial (MDIP),           
consideradas como excludente de ilicitude – 
denúncias criminais não oferecidas contra policiais 
que agiram em legítima defesa própria ou de            
terceiros – não foram consideradas, por                         
entendermos que remete a uma outra dinâmica, 
mais específica.

Como o Indicador de Esclarecimento de Homicídios é calculado
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Percentual de homicídios esclarecidos pela polícia por região 
em 2016 ou último ano disponível

Para termos alguns parâmetros e compreendermos a importância dada ao esclarecimento de              
homicídios em diferentes países, buscamos estudos referentes a esta temática, contextualizando 
não apenas os indicadores encontrados, mas também alguns aspectos relevantes sobre a                           
metodologia e a produção dessa estatística.

O trabalho de maior abrangência que encontramos foi o Estudo Global sobre Homicídios da              
ONU – edição 2019, que traz um panorama continental e aponta que os países das Américas têm os 
maiores índices de impunidade, tendo 43% de homicídios elucidados, ficando abaixo da média         
mundial de 63%. O critério utilizado foi a capacidade das instituições policiais de identificar pelo 
menos um suspeito do crime, independente da continuidade do processo nas instituições do sistema 
de justiça criminal.

Global (72 países)

Europa (35 países)

Oceania (2 países)

Ásia (13 países)

África (4 países)

Américas (18 países)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

63%

92%

74%

72%

52%

43%

Fonte: UNODC - Global Study on Homicide

Indicadores Internacionais 
de Esclarecimento de Homicídios



Para termos alguns parâmetros e compreendermos a importância dada ao esclarecimento de              
homicídios em diferentes países, buscamos estudos referentes a esta temática, contextualizando 
não apenas os indicadores encontrados, mas também alguns aspectos relevantes sobre a                           
metodologia e a produção dessa estatística.

O trabalho de maior abrangência que encontramos foi o Estudo Global sobre Homicídios da              
ONU – edição 2019, que traz um panorama continental e aponta que os países das Américas têm os 
maiores índices de impunidade, tendo 43% de homicídios elucidados, ficando abaixo da média         
mundial de 63%. O critério utilizado foi a capacidade das instituições policiais de identificar pelo 
menos um suspeito do crime, independente da continuidade do processo nas instituições do sistema 
de justiça criminal.

O estudo menciona ainda que nos países das Américas os homicídios são frequentemente ligados ao 
crime organizado e gangues violentas, além de serem, em sua maioria, decorrentes do uso de armas 
de fogo. Diferentemente dos países da Europa, por exemplo, que concentram a menor taxa de impu-
nidade, com 92% dos homicídios elucidados pela polícia, e onde a maioria dos autores das mortes são 
familiares e parceiros das vítimas, o que seria um fator que contribui para a elucidação dos casos.

Outra referência internacional encontrada é o projeto Murder Accountability Project, que apresenta a 
consolidação de dados de homicídios esclarecidos nos Estados Unidos desde 1965. Cabe ressaltar 
que, de acordo com as diretrizes de denúncia do Departamento de Justiça dos EUA, um homicídio é 
considerado esclarecido se pelo menos uma pessoa foi presa, formalmente acusada do crime e entre-
gue a um tribunal para julgamento. Assim, tem-se uma ampla série histórica que evidencia uma cultu-
ra de consolidação e acompanhamento dos dados deste crime. 

Os números mais recentes, de 2019, mostram que houve uma queda no total de homicídios naquele 
ano em relação ao anterior - 15.449 em 2019 em relação a 15.877 em 2018. Já a taxa de esclareci-
mento sofreu uma queda de 1,2%: 58,8% dos crimes foram esclarecidos em 2018, e 57,6% deles em 
2019. O gráfico abaixo apresenta os dados referentes aos últimos 20 anos, nos quais a média de 
esclarecimento manteve-se em 59,1%. Para além da política de monitoramento e análise dos dados, 
são necessários instrumentos institucionais que se preocupem em aumentar os índices.

Fonte: Instituto Sou da Paz com dados do Murder Accountability Project

Homicídios esclarecidos, não esclarecidos e taxa de esclarecimento 
Estados Unidos
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Reproduzimos a metodologia utilizada nos relatórios anteriores nesta quarta edição para que os 
resultados possam ser corretamente comparados. Enviamos em setembro de 2020 ofício solicitando 
os dados necessários para o cálculo do indicador aos Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça dos 
26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Repetimos a mesma solicitação via sistemas de Serviço 
de Informação ao Cidadão e seus análogos, por meio da Lei de Acesso à Informação. 

Qualidade e Transparência 
dos dados brasileiros

Em ambos os casos foi solicitado, preferencialmente em formato de planilha eletrônica, as seguintes 
informações referentes às denúncias criminais de homicídios dolosos consumados oferecidas em 
cada estado e no Distrito Federal:

O período solicitado variou, considerando o histórico de envio de cada estado nas edições anteriores: 
aos estados que já haviam enviado as informações nos anos anteriores foram solicitados dados            
referentes a denúncias apenas de 2019. Aos demais estados, solicitamos também os números de 
2016, 2017 e 2018.

Nas edições anteriores, aguardávamos um período médio de quatro meses até o recebimento 
dos dados para iniciar o processamento e cálculo dos indicadores. Para esta última edição, 
ampliamos essa janela para seis meses devido à alteração na dinâmica de funcionamento das 
instituições por conta da pandemia de Covid-19.

Ao observarmos os dados recebidos bem como as respostas enviadas anteriormente, vemos um 
aumento na quantidade de estados que enviaram dados que possibilitaram o cálculo do indica-
dor, sobretudo naqueles cuja origem foi o Ministério Público. 

I) número do processo II) data da denúncia III) data do fato
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O período solicitado variou, considerando o histórico de envio de cada estado nas edições anteriores: 
aos estados que já haviam enviado as informações nos anos anteriores foram solicitados dados            
referentes a denúncias apenas de 2019. Aos demais estados, solicitamos também os números de 
2016, 2017 e 2018.

Nas edições anteriores, aguardávamos um período médio de quatro meses até o recebimento 
dos dados para iniciar o processamento e cálculo dos indicadores. Para esta última edição, 
ampliamos essa janela para seis meses devido à alteração na dinâmica de funcionamento das 
instituições por conta da pandemia de Covid-19.

Ao observarmos os dados recebidos bem como as respostas enviadas anteriormente, vemos um 
aumento na quantidade de estados que enviaram dados que possibilitaram o cálculo do indica-
dor, sobretudo naqueles cuja origem foi o Ministério Público. 

Quantidade de estados que enviaram dados completos 
segundo edição e origem
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0

1ª edição

Ministério Público Tribunal de Justiça

2ª edição 3ª edição 4ª edição

6

12

2

11

3

17

5

6

10
8

12

Nesta quarta edição, foi possível calcular o indicador para 17 unidades da federação, sendo que 
em 12 delas os dados vieram dos Ministérios Públicos estaduais. Se destaca também o aumento 
do número de Tribunais de Justiça que foram capazes de enviar as  informações. Esse aumento 
pode ser fruto das melhorias implementadas no campo da gestão da informação desses órgãos, 
que possibilitam a extração dos dados. 

Tivemos ainda algumas unidades da federação que não enviaram resposta e outras que                 
enviaram dados incompletos – porque não havia data do homicídio ou porque havia um percen-
tual acima de 20% de dados incompletos – que impossibilitaram o cálculo do indicador. Nas 
edições anteriores tivemos ainda alguns estados que haviam enviado dados passíveis de serem 
utilizados e que para a presente edição enviaram informações incompletas, como Pará e Piauí. 

O mapa a seguir ilustra a situação de cada unidade da federação quanto à resposta que                        
recebemos – ou ausência de resposta – para esta edição da pesquisa. Quando os dados recebi-
dos estavam completos, colocamos ainda a fonte da informação para ilustrar que, apesar dos 
avanços desde que começamos a publicar o indicador, o Norte e o Nordeste são as regiões com 
mais estados que passaram dados incompletos ou não conseguiram enviar resposta alguma.

09



Respostas recebidas por estado

AM

RR 34%

R0 74%

MT 54%

PA

AP

TO

DF 81%

MS 89%

RS 52% SC 83%

PR 12% SP 46%

MG 46%

BA 22%

MA

PI

RN
CE

PB 30%

PI 29%

PE 35%

AL

SE

RJ 14%

ES 49%

GO

AC 38%

Dados completos Dados incompletos Não dispõe dos dados
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Histórico de recebimento de dados segundo UF e edição do relatório

MT - Ministério Público TJ - Tribunal de Justiça

Dados completos Dados incompletos Resposta negativa

Além de fazer uma análise dos dados recebidos para esta edição, consideramos importante resgatar o 
retrospecto de recebimento de dados ao longo de todas as edições. Assim, temos o quadro abaixo 
com a retrospectiva de todas as unidades da federação:

1ª Edição (2017) 2ª Edição (2019) 3ª Edição (2020) 4ª Edição (2021)

MP

MP

MP

MPTJ

TJ

TJ

TJ

TJ

TJTJTJ

TJ

TJ

TJ

MP MP

MPMP MP MP

MP MP MP

MPMP

MP

MP

MP

MP

MPMP

MP

MP MPMP

MP MP

MPMP MP MP

MPMP MP MP

UF

AC

AL

AP

AM

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MT

MS

MG

PA

PB

PR

PE

PI

RJ

RN

RS

RO

RR

SC

SP

SE

TO
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Nesta edição, recebemos dados passíveis de serem utilizados na construção do indicador de 17 
unidades da federação: Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Como alguns dos estados não haviam enviado dados para as 
edições anteriores, fizemos uma atualização de toda a série histórica do indicador, apresentando o 
dado publicado à época e também os números atualizados. 

É importante destacar que o percentual total pouco variou entre o que fora calculado no momento 
da publicação das edições anteriores com os dados agora atualizados as 17 unidades da federação: 

Dados Nacionais 
sobre Esclarecimento de Homicídios

Percentual de homicídios esclarecidos no Brasil
segundo ano de morte
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É importante reconhecer o avanço ocorrido no último ano considerado, onde o percentual de               
esclarecimento no Brasil avançou 12%, sendo que esse aumento se deu tanto no mesmo ano da 
morte, como no ano seguinte.

O maior aumento ocorreu nos esclarecimentos no mesmo ano da morte, reforçando o que a                        
literatura especializada já aponta: quanto mais tempo demora a atividade investigativa, mais difícil 
fica a identificação do(s) autor(es), gerando maior possibilidade do inquérito ter como destino o 
arquivamento.

O total global apresentado acima é resultado da soma das 17 UFs que enviaram dados completos. 
Contudo, é necessário analisar os dados de forma desagregada para que possamos identificar os 
comportamentos particulares de cada um ao longo do tempo.

Os destaques ficam para os estados de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina que apresentaram 
percentual de 89% e 83%, respectivamente ficando acima dos percentuais europeus anteriormente 
apresentados.

Indicadores Estaduais de Esclarecimento de Homicídios

Esclarecimento de homicídios segundo Unidade da Federação
e ano de ocorrência
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Esclarecimento de homicídios segundo Unidade da Federação
e ano de ocorrência
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Percentual de denúncias de homicídio doloso consumados em 2018 
oferecido ano a ano

É importante frisar que ao longo de quatro edições, somente duas unidades da federação                    
apresentaram aumentos contínuos no esclarecimento de homicídios: Espírito Santo e Rondônia. As 
demais oscilaram entre aumento e redução ao longo do período observado. São Paulo e Paraíba, por 
exemplo, apresentaram em 2018 a primeira redução em relação ao ano anterior, ainda que                  
percentualmente pequenas, enquanto Acre, Mato Grosso do Sul e Pernambuco conseguiram                
reverter contínuas reduções no esclarecimento de homicídios.

Para reforçar a importância da variável “tempo” para o esclarecimento de homicídio, calculamos a 
participação dos homicídios denunciados no mesmo ano da morte - 2018 -  daqueles denunciados no 
ano seguinte:

65% 11%

66% 17%

71% 19%

47% 26%27%

28% 46%

34% 48%

28% 51%

33% 54%

31% 54%

26% 62%

29% 65%

26% 66%

16% 70%

18% 71%

17% 78%

8% 86%

7% 88%

MS

SC

DF

RO

MT

RS

ES

SP

MG

AC

PE

RR

PB

PI

BA

RJ

PR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24%

17%

10%

26%

18%

21%

13%

15%

12%

6%

8%

14%

11%

5%

6%

5%

Homicídios denunciados em 2019

Homicídios não denunciados até 31/12/2019

Homicídios denunciados em 2018

15



O gráfico anterior demonstra que o percentual de homicídios esclarecidos no mesmo ano da morte 
foi, em média, duas vezes maior que os homicídios esclarecidos em 2019. 

A partir dos números calculados, elaboramos o quadro de eficácia abaixo que mostra o desempenho 
– alto, médio ou baixo dos estados. O quadro evidencia os estados que não enviaram dados referen-
tes ao período anterior – homicídios que ocorreram em 2017 e que até o fim de 2018 não haviam 
sido objeto de denúncia pelo Ministério Público – que tiveram desempenho baixo ou médio. 

Somente Bahia e Acre apresentaram melhora na categorização, passando de baixo desempenho 
para desempenho médio. Por fim, cabe destacar que os três estados com melhor desempenho em 
2018 já haviam apresentado esse resultado em relação ao período anterior. 
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³https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CPE/CGNTU/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CNMP_n%C2%BA_63-2010_C.pdf 
4https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-0741.pdf 

Iniciativas para a criação de um Indicador Nacional

Desde a primeira edição desta pesquisa, o Instituto 
Sou da Paz defende a criação de um Indicador             
Nacional de Esclarecimento de Homicídios oficial, 
em que um órgão de Estado exerce sua autoridade e 
se responsabiliza pela coleta de dados que permitam 
o cálculo do indicador. A proposta prevê um                    
indicador nacional, publicado periodicamente e que 
preveja um modelo de metas que busque a melhoria 
contínua do desempenho dos órgãos de persecução 
criminal, como as polícias e o Ministério Público, que 
resulte na melhor identificação daqueles que              
cometem crimes contra a vida.

O pacto federativo brasileiro pressupõe um sistema 
de justiça descentralizado e, em conjunto com nosso 
modelo de policiamento de duplo ciclo - com uma 
polícia ostensiva, militar, e outra investigativa, civil - 
estabelece uma miríade de corporações ligadas à 
persecução criminal, dotadas de autonomia e 
descentralizadas no território nacional.

Assim, para se obter um indicador nacional é neces-
sário ter informações relativas a cada um dos 27 
estados da federação, que têm modos de atuação 
distintos em suas polícias e promotorias públicas. 
Para que se possa buscar alguma padronização e 
garantir a obtenção das informações necessárias, é 

fundamental que haja uma determinação nacional, 
por órgão competente, para que os dados sejam 
produzidos e o indicador calculado.
Ao longo desses anos, esta pesquisa inspirou                  
iniciativas promissoras em duas frentes diferentes. 
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
que supervisiona e harmoniza a atuação dos                   
diferentes braços do Ministério Público no Brasil, 
está numa posição privilegiada para coletar e               
calcular os dados necessários ao estabelecimento do 
índice, especialmente considerando a metodologia 
proposta que considera o homicídio esclarecido a 
partir do oferecimento da denúncia criminal.                   
Instituídas pela Resolução CNMP nº 63/2010  em 
conjunto com a Resolução nº 74/2011 , as tabelas 
unificadas do CNMP e seus anexos buscam a                  
organização da tecnologia de informação, a                   
padronização das informações do MP e da                       
necessidade das promotorias estaduais e federais 
em repassar informações periódicas ao Conselho.

O Instituto Sou da Paz, a partir da experiência em 
buscar uma metodologia para a criação de um                 
Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios 
apoiou a aprovação, em 2019, da Resolução nº 119, 
que altera os anexos da Resolução 74 para vincular 
as datas de determinados atos das procuradorias, 

como a denúncia de crimes contra a vida, à data do 
fato. Isso permite que se estabeleça se a denúncia 
oferecida em determinado ano se refere a homicídio 
ocorrido em outro ano. A partir de 2021, o sistema  já 
oferece dados disponíveis segundo esta metodologia 
para os atos do MP em 2019, que são disponibiliza-
dos com referências a até dois anos anteriores à data 
da movimentação do MP. Em breve, na próxima 
edição deste estudo, vamos nos debruçar sobre este 
novo banco de dados e buscar aferir sua qualidade e 
confiabilidade.

Mais recentemente, o CNMP tomou outra iniciativa 
promissora para a padronização e consolidação de 
um indicador nacional de esclarecimento de                            
homicídios. O conselheiro Luciano Nunes Maia 
Freire, coordenador da Estratégia Nacional de                 
Justiça e Segurança Pública (ENASP) , apresentou 
em fevereiro deste ano a Resolução CNMP nº 
01/2021 , que representa uma inovação no                          
ordenamento normativo de políticas de segurança 
pública ao buscar instituir o “Banco Nacional de 
Monitoramento dos Crimes Violentos Letais                           
Intencionais”.

Este banco deverá trazer dados sobre a elucidação 
destes crimes. Também, uma inovação importante, 
trará dados sobre as mortes em decorrência de                          
intervenção de agentes públicos e demais mortes 
violentas intencionais de policiais em serviço e fora 
de serviço, determinando a atenção do MP à alta 
letalidade de policiais e também por policiais.                  
Esperamos que esta resolução também seja                     
analisada em breve pelo Conselho e seja aprovada, 
ainda que possa ser aprimorada durante seu legítimo 
processo de discussão.

Outras duas iniciativas extremamente relevantes 
existem no Congresso Nacional. Na Câmara dos 
Deputados, o deputado Ivan Valente (PSOL/SP) 
protocolou o projeto de lei nº 10.206/2018  que 
determina a publicação transparente de                                 
informações sobre as investigações e processos 
criminais para a consolidação de um “Indicador 

Nacional de Esclarecimento de Homicídios”.                      
O projeto é bem estruturado e traz determinações 
fundamentais para o detalhamento de informações 
destes crimes, como a cor da pele, idade e gênero da 
vítima. A proposta, que também contou com o apoio 
do Instituto Sou da Paz desde sua apresentação, se 
encontra para deliberação na Comissão de                                    
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
(CSPCCO) da Câmara e é extremamente positiva 
para o aprimoramento da eficiência da atividade 
policial e do modelo de persecução criminal vigente, 
por trazer informações que permitem a avaliação e o 
desenvolvimento de metas para a melhor prestação 
de serviço à população.
 
Já no Senado Federal, mais recentemente, o senador 
Fabiano Contarato (Rede/ES) apresentou o PL nº 
5.179/2020 , proposta que também conhecemos e 
apoiamos desde o início. Diferentemente do projeto 
na Câmara, o PL do senador Contarato dialoga com o 
SINESP - Sistema Nacional de Informações de                      
Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de 
Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais 
e de Drogas, que também foi reformulado em 2018, 
pouco depois da apresentação do projeto do deputa-
do Ivan Valente, pela lei que institui o Sistema Nacio-
nal de Segurança Pública, o SUSP. O PL nº 
5.179/2020 do Senado Federal trata da                                        
obrigatoriedade do fornecimento de informações 
pelos estados ao sistema, além de tratar                                           
especificamente da elucidação de crimes e da              
relatoria de inquéritos policiais. O projeto do                 
senador Contarato, assim como o de seu colega da 
Câmara, também determina a desagregação das 
informações em idade, raça e gênero, informações 
absolutamente relevantes para o desenho de                      
políticas e estratégias eficientes, que considerem as 
particularidades na vitimização de determinados 
segmentos sociais.

Ambas as frentes, do CNMP e do Congresso                                
Nacional, são complementares e se fortalecem. 
Esperamos que prosperem e sejam efetivamente 
implementadas.
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5https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/195.-Resoluo-195.pdf 
6https://aplicativos.cnmp.mp.br/cnmpind/relatorio/relatorioGeral.jsf 
7Articulação instituída em 2010 entre o Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e CNMP com o objetivo de compartilhar informa-
ções e a aprimorar políticas de segurança pública:  https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/enasp/apresentacao
8https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Propostas/PROP_RES_BANCO_NACIONAL_-MONITORAMENTO_-HOMICIDIOS.pdf 
9 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2171944
10https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145436 
11https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2M-
b/content/id/25212052/do1-2018-06-12-lei-n-13-675-de-11-de-junho-de-2018-25211917 

Desde a primeira edição desta pesquisa, o Instituto 
Sou da Paz defende a criação de um Indicador             
Nacional de Esclarecimento de Homicídios oficial, 
em que um órgão de Estado exerce sua autoridade e 
se responsabiliza pela coleta de dados que permitam 
o cálculo do indicador. A proposta prevê um                    
indicador nacional, publicado periodicamente e que 
preveja um modelo de metas que busque a melhoria 
contínua do desempenho dos órgãos de persecução 
criminal, como as polícias e o Ministério Público, que 
resulte na melhor identificação daqueles que              
cometem crimes contra a vida.

O pacto federativo brasileiro pressupõe um sistema 
de justiça descentralizado e, em conjunto com nosso 
modelo de policiamento de duplo ciclo - com uma 
polícia ostensiva, militar, e outra investigativa, civil - 
estabelece uma miríade de corporações ligadas à 
persecução criminal, dotadas de autonomia e 
descentralizadas no território nacional.

Assim, para se obter um indicador nacional é neces-
sário ter informações relativas a cada um dos 27 
estados da federação, que têm modos de atuação 
distintos em suas polícias e promotorias públicas. 
Para que se possa buscar alguma padronização e 
garantir a obtenção das informações necessárias, é 

fundamental que haja uma determinação nacional, 
por órgão competente, para que os dados sejam 
produzidos e o indicador calculado.
Ao longo desses anos, esta pesquisa inspirou                  
iniciativas promissoras em duas frentes diferentes. 
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
que supervisiona e harmoniza a atuação dos                   
diferentes braços do Ministério Público no Brasil, 
está numa posição privilegiada para coletar e               
calcular os dados necessários ao estabelecimento do 
índice, especialmente considerando a metodologia 
proposta que considera o homicídio esclarecido a 
partir do oferecimento da denúncia criminal.                   
Instituídas pela Resolução CNMP nº 63/2010  em 
conjunto com a Resolução nº 74/2011 , as tabelas 
unificadas do CNMP e seus anexos buscam a                  
organização da tecnologia de informação, a                   
padronização das informações do MP e da                       
necessidade das promotorias estaduais e federais 
em repassar informações periódicas ao Conselho.

O Instituto Sou da Paz, a partir da experiência em 
buscar uma metodologia para a criação de um                 
Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios 
apoiou a aprovação, em 2019, da Resolução nº 119, 
que altera os anexos da Resolução 74 para vincular 
as datas de determinados atos das procuradorias, 

como a denúncia de crimes contra a vida, à data do 
fato. Isso permite que se estabeleça se a denúncia 
oferecida em determinado ano se refere a homicídio 
ocorrido em outro ano. A partir de 2021, o sistema  já 
oferece dados disponíveis segundo esta metodologia 
para os atos do MP em 2019, que são disponibiliza-
dos com referências a até dois anos anteriores à data 
da movimentação do MP. Em breve, na próxima 
edição deste estudo, vamos nos debruçar sobre este 
novo banco de dados e buscar aferir sua qualidade e 
confiabilidade.

Mais recentemente, o CNMP tomou outra iniciativa 
promissora para a padronização e consolidação de 
um indicador nacional de esclarecimento de                            
homicídios. O conselheiro Luciano Nunes Maia 
Freire, coordenador da Estratégia Nacional de                 
Justiça e Segurança Pública (ENASP) , apresentou 
em fevereiro deste ano a Resolução CNMP nº 
01/2021 , que representa uma inovação no                          
ordenamento normativo de políticas de segurança 
pública ao buscar instituir o “Banco Nacional de 
Monitoramento dos Crimes Violentos Letais                           
Intencionais”.

Este banco deverá trazer dados sobre a elucidação 
destes crimes. Também, uma inovação importante, 
trará dados sobre as mortes em decorrência de                          
intervenção de agentes públicos e demais mortes 
violentas intencionais de policiais em serviço e fora 
de serviço, determinando a atenção do MP à alta 
letalidade de policiais e também por policiais.                  
Esperamos que esta resolução também seja                     
analisada em breve pelo Conselho e seja aprovada, 
ainda que possa ser aprimorada durante seu legítimo 
processo de discussão.

Outras duas iniciativas extremamente relevantes 
existem no Congresso Nacional. Na Câmara dos 
Deputados, o deputado Ivan Valente (PSOL/SP) 
protocolou o projeto de lei nº 10.206/2018  que 
determina a publicação transparente de                                 
informações sobre as investigações e processos 
criminais para a consolidação de um “Indicador 

Nacional de Esclarecimento de Homicídios”.                      
O projeto é bem estruturado e traz determinações 
fundamentais para o detalhamento de informações 
destes crimes, como a cor da pele, idade e gênero da 
vítima. A proposta, que também contou com o apoio 
do Instituto Sou da Paz desde sua apresentação, se 
encontra para deliberação na Comissão de                                    
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
(CSPCCO) da Câmara e é extremamente positiva 
para o aprimoramento da eficiência da atividade 
policial e do modelo de persecução criminal vigente, 
por trazer informações que permitem a avaliação e o 
desenvolvimento de metas para a melhor prestação 
de serviço à população.
 
Já no Senado Federal, mais recentemente, o senador 
Fabiano Contarato (Rede/ES) apresentou o PL nº 
5.179/2020 , proposta que também conhecemos e 
apoiamos desde o início. Diferentemente do projeto 
na Câmara, o PL do senador Contarato dialoga com o 
SINESP - Sistema Nacional de Informações de                      
Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de 
Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais 
e de Drogas, que também foi reformulado em 2018, 
pouco depois da apresentação do projeto do deputa-
do Ivan Valente, pela lei que institui o Sistema Nacio-
nal de Segurança Pública, o SUSP. O PL nº 
5.179/2020 do Senado Federal trata da                                        
obrigatoriedade do fornecimento de informações 
pelos estados ao sistema, além de tratar                                           
especificamente da elucidação de crimes e da              
relatoria de inquéritos policiais. O projeto do                 
senador Contarato, assim como o de seu colega da 
Câmara, também determina a desagregação das 
informações em idade, raça e gênero, informações 
absolutamente relevantes para o desenho de                      
políticas e estratégias eficientes, que considerem as 
particularidades na vitimização de determinados 
segmentos sociais.

Ambas as frentes, do CNMP e do Congresso                                
Nacional, são complementares e se fortalecem. 
Esperamos que prosperem e sejam efetivamente 
implementadas.
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A ausência de dados regulares sobre esclarecimento 
de homicídios no Brasil é apenas um aspecto de um 
problema mais amplo relativo à dificuldade e à              
ineficiência do Estado brasileiro em responsabilizar os 
autores desses crimes e, dessa forma, seu                           
fracasso em garantir efetivamente o direito à vida e à 
justiça. Enquanto isso milhares de famílias continuam 
sem respostas sobre a morte de seus parentes. 

Para contribuir na resolução das principais dificuldades identificadas, 
o Instituto Sou da Paz reitera as recomendações feitas em 2019:

Como avançar?

Priorizar a organização e disponibilização de informações sobre investigação e esclareci-
mento de homicídios a partir de um órgão federal que contribua para a fiscalização dos 
órgãos estaduais do sistema de justiça e segurança, como o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) ou Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 

Desenvolver ou aperfeiçoar plataforma digital nacional capaz de sistematizar e cruzar dados 
sobre denúncias criminais referentes a ocorrências de homicídio doloso consumado; 

Padronizar os sistemas de informação dos Ministérios Públicos estaduais e promover a             
integração com os sistemas utilizados pelos Tribunais de Justiça e pelas Secretarias de            
Segurança Pública estaduais; 

Lançar plataforma digital nacional que dê publicidade a indicadores de esclarecimento de 
homicídio estaduais; 

Definir metas e estratégias conjuntas pelas secretarias de segurança estaduais, o Governo 
Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário para aperfeiçoar o desempenho                           
investigativo, estimular e promover a redução da letalidade violenta e aumentar o                        
esclarecimento de homicídios.

A incapacidade de alguns estados em fornecer os dados solicitados revela a urgente necessida-
de se desenvolver ferramentas de gestão da informação para que a investigação criminal e a 
ação penal possam ocorrer de maneira ágil, transparente e acessível à sociedade civil. Sistemas 
de informações integrados e compartilhados, padronização de procedimentos e transparência 
ativa são fundamentais para avançarmos na melhoria do esclarecimento de homicídios no Brasil.

Nacional de Esclarecimento de Homicídios”.                      
O projeto é bem estruturado e traz determinações 
fundamentais para o detalhamento de informações 
destes crimes, como a cor da pele, idade e gênero da 
vítima. A proposta, que também contou com o apoio 
do Instituto Sou da Paz desde sua apresentação, se 
encontra para deliberação na Comissão de                                    
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
(CSPCCO) da Câmara e é extremamente positiva 
para o aprimoramento da eficiência da atividade 
policial e do modelo de persecução criminal vigente, 
por trazer informações que permitem a avaliação e o 
desenvolvimento de metas para a melhor prestação 
de serviço à população.
 
Já no Senado Federal, mais recentemente, o senador 
Fabiano Contarato (Rede/ES) apresentou o PL nº 
5.179/2020 , proposta que também conhecemos e 
apoiamos desde o início. Diferentemente do projeto 
na Câmara, o PL do senador Contarato dialoga com o 
SINESP - Sistema Nacional de Informações de                      
Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de 
Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais 
e de Drogas, que também foi reformulado em 2018, 
pouco depois da apresentação do projeto do deputa-
do Ivan Valente, pela lei que institui o Sistema Nacio-
nal de Segurança Pública, o SUSP. O PL nº 
5.179/2020 do Senado Federal trata da                                        
obrigatoriedade do fornecimento de informações 
pelos estados ao sistema, além de tratar                                           
especificamente da elucidação de crimes e da              
relatoria de inquéritos policiais. O projeto do                 
senador Contarato, assim como o de seu colega da 
Câmara, também determina a desagregação das 
informações em idade, raça e gênero, informações 
absolutamente relevantes para o desenho de                      
políticas e estratégias eficientes, que considerem as 
particularidades na vitimização de determinados 
segmentos sociais.

Ambas as frentes, do CNMP e do Congresso                                
Nacional, são complementares e se fortalecem. 
Esperamos que prosperem e sejam efetivamente 
implementadas.
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Também elencamos algumas recomendações pensando na necessidade de priorizar a                          
investigação criminal de homicídios. Cabe assinalar a importância de investir na estrutura e 
recursos humanos das polícias civis e técnico-científicas, uma vez que o controle efetivo do 
crime e sua prevenção depende de atividades investigatórias robustas. Assim, recomendamos:

Elaborar diretrizes nacionais de investigação de homicídios que 
possam nortear os procedimentos adotados pelos estados brasileiros;

Normatizar processos e modernizar a gestão das polícias civis estadu-
ais, com procedimentos padronizados e informatizados; 

Investir na estrutura física das unidades e equipamentos das polícias 
civis estaduais;

Garantir a disponibilidade ininterrupta de equipes completas (delega-
do, investigadores e peritos) de atendimento de local de crime para 
chegada célere a todas as regiões dos estados;

Criar equipes especializadas focadas na investigação de homicídios, 
organizadas numa lógica que contemple o território;

Fortalecer as perícias criminais (equipamentos, concurso e formação), 
ofertando mais equipamentos e recursos materiais e humanos para 
que os laudos técnicos sejam realizados com mais agilidade e precisão, 
seguindo protocolos e melhores práticas;

Elaborar e disseminar doutrina de investigação de mortes violentas 
intencionais, com a fixação de protocolos comuns de ação entre as 
instituições do sistema de segurança e de justiça criminal;

Criar mecanismos e infraestrutura para viabilizar o rastreamento das 
armas de fogo e munições, bem como a confrontação balística, contri-
buindo para a consolidação do Banco Nacional de Perfis Balísticos. 
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