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 1. INTRODUÇÃO

Em  seu  Plano  Setorial  de  Ação  para  o  ano  de  2018,  o

Centro  de  Apoio  Operacional  da  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de

Execuções Penais apresentou iniciativa voltada a subsidiar a atuação persecutória,

propondo desenvolver propostas metodológicas investigatórias especializadas, com

prioridade para as investigações nos crimes contra a vida (item 6.1).1

No início deste ano de 2018, a Procuradoria-Geral de Justiça

criou o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP), voltado a,

dentre outras funções, diagnosticar, planejar e monitorar as políticas de segurança

pública e desenvolver diretrizes de prevenção e repressão à criminalidade (art.2º, da

Resolução nº 550/2018).2

Logo,  os  membros  do  Ministério  Público  designados  pela

Procuradoria-Geral  de Justiça para atuar  no GAESP passaram a discutir  oPlano

Setorial  da  Unidade  para  o  ano  de  2018.  Neste  processo,  percebeu-se  uma

correlação da iniciativa que já se encontrava em curso no âmbito do CAOP – em

relação ao diagnóstico e desenvolvimento de metodologias investigatórias capazes

de  tornar  a  primeira  fase  da  persecução  penal  mais  eficiente,  sem  olvidar  da

preservação de direitos e garantias individuais eventualmente passíveis de afetação

– com as funções do GAESP. 

Foi  assim  que,  considerando  essa  afinidade,  decidiu-se

promover  o  compartilhamento  da  iniciativa  em  curso  no  CAOP com  o  GAESP,

mantendo-a, ainda, no âmbito das ações daquela unidade de apoio, dada a natureza

híbrida do projeto, que envolve atividades de execução cujo êxito é dependente de

um diagnóstico e acompanhamento global por parte de um órgão central.

Feitas estas colocações preliminares, passa-se a apresentar o projeto com maior

detalhamento, iniciando-se por uma breve justificativa acerca do foco, por ora, se dar

em relação às investigações dos crimes intencionais contra a vida, com destaque

para o homicídio.

1 O plano ainda se encontra  pendente de aprovação e se encontra  disponível,  com a referida
atividade  detalhada,  em:  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=2060.

2 A  Resolução  nº  550/2018  está  disponível  no  seguinte  link:
http://www.intranet.mppr.mp.br/arquivos/Comunicacao/2018/2_Fevereiro/Documentos/Resolucao5
50_Gaesp_Atualizada.pdf.  
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 1.1 Esclarecimento dos crimes de homicídio

Entidades  internacionais  utilizam  os  indicadores  das  mortes

que  tenham  como  causa  homicídios  dolosos  como  referência  para  o

desenvolvimento de índices de qualidade de vida da população e do sistema de

justiça de um determinado país.3

Ainda de acordo com os estudos realizados pela  Secretaria

Nacional  de  Segurança  Pública/Ministério  da  Justiça em parceria  com o  Fórum

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)4, o esclarecimento dos crimes de homicídio

é uma das principais preocupações das polícias, motivo pelo qual alguns países,

incluindo o Brasil, têm realizado diversas reformas estruturais com o fim de melhorar

o desempenho das unidades policiais encarregadas da investigação desses delitos.

Não  por  outra  razão,  têm  sido  desenvolvidos  sistemas  de

indicadores que  permitam  mensurar  o  desempenho  da  investigação  criminal  e

contribuir para melhorar a eficácia investigatória dos homicídios. Entende-se que há

uma correlação entre  o  esclarecimento  de homicídios  e  a  diminuição  da prática

desta  espécie  delitiva,  refletindo em menores índices de violência  e melhora  na

qualidade de vida da população.

A partir dessas premissas foi proposta no Brasil a criação de

uma base de indicadores5 composta por:

 indicadores de desempenho;

 indicadores de esforço; e

 indicadores de acompanhamento.

3 A World Health Organization (Organização Mundial da Saúde) monitora a qualidade de vida dos
países a partir da identificação das causas das mortes, com destaque para os homicídios dolosos:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/half-deaths-recorded/en/.

4 Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e Fórum Brasileiro de Segurança
Pública.  A Investigação de Homicídios no Brasil. Ano da publicação:  2014.  Disponível  em:
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-
pesquisa/download/fbsp_termoparceria_2/5-4-a-investigacao-de-homicidios-no-brasil.pdf.  Acesso
em: 05 out. 2017.

5 Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e Fórum Brasileiro de Segurança
Pública.  Criação da Base de Indicadores de Investigação de Homicídios no Brasil. Ano da
publicação:  2014.  Disponível  em:  http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-
publica/analise-e-pesquisa/download/fbsp_termoparceria_2/4-4-base-de-indicadores-de-
investigacao-de-homicidios.pdf. Acesso em: 05 out. 2017.
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Especificamente no tocante ao desempenho, foi instituído um

indicador voltado justamente à aferição do esclarecimento de homicídios. Num tal

cenário, portanto, cumpre indagar o que se entende por "homicídio esclarecido".

Segundo  os  estudos  referidos,  na  linha  da  literatura

internacional:

[...]  devemos  considerar  que  um  homicídio  foi  esclarecido
quando a investigação resultou numa denúncia criminal contra
um ou mais suspeitos. Portanto, um homicídio esclarecido é
aquele no qual o agressor foi denunciado pelo Ministério
Público, resultando num processo criminal.6(grifo nosso)

Assim, o estabelecimento de um índice de resolutividade da

investigação de homicídios deve, necessariamente, aferir o número de homicídios

praticados e o número de denúncias oferecidas.

Surge,  então,  a  necessidade de acesso às informações dos

diversos  órgãos  envolvidos  na  persecução  criminal,  em  especial  o  registro  da

ocorrência e a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Para cumprir esse mister, afigura-se indispensável a obtenção

dos  dados  armazenados  nos  sistemas  de  informações  mantidos  pelas  polícias

(ocorrências policiais) e pela justiça criminal (ações penais), máxime em função da

crescente  –  e,  talvez,  quase  completa  –  informatização  da  tramitação  dos

procedimentos e processos criminais nos tempos atuais.

Apenas após as etapas de coleta e refinamento dos dados é

que será possível conhecer a proporção de homicídios denunciados em relação ao

número de ocorrências policiais de homicídio registradas, medida que é definida, ao

final, como taxa de esclarecimento.

 1.2 Taxa de esclarecimento: fontes de informação e cálculo

A investigação  de  um  homicídio  pressupõe  a  realização  de

diligências  policiais  ou  do  próprio  Ministério  Público,  para  além  da  simples

instauração formal de uma investigação, seja o inquérito policial ou o procedimento

6 Idem. p. 05.
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investigatório  criminal.  Assim,  considera-se  que  um  homicídio  foi  efetivamente

investigado somente se forem identificadas, no bojo do procedimento instaurado, a

realização de diligências voltadas à elucidação do crime.

As investigações de homicídios possuem particularidades. Via

de regra, a deflagração do procedimento investigatório pressupõe certeza quanto à

existência do fato, ou seja, o fator deflagrador da iniciativa investigatória é a própria

prova da materialidade delitiva, ao menos nos casos de homicídios consumados.

Não se  ignora  que alguns casos excepcionais  importam em

investigações de homicídio que demandam, também, a produção de prova acerca

da existência do fato. Entretanto, tais casos são invariavelmente deflagrados com

registros diversos, v.g. “desaparecimento de pessoa”, sendo que a investigação não

tem por finalidade em sua origem a apuração de um homicídio, o que pode vir a

ocorrer no curso das diligências investigatórias.

Tais  considerações  são  de  suma  importância  para  o

estabelecimento  de  uma metodologia  de  projeto  que  leve  em consideração  tais

particularidades. 

Além disso,  há  que  se  considerar,  também,  que  em alguns

casos homicídios elucidados não chegam a ser denunciados pelo Ministério Público.

De  fato,  o  não  exercício  da  ação  penal  pode  também  decorrer,  ainda  que

excepcionalmente,  de  fatores  diversos,  como  a  incidência  manifesta  de  causas

extintivas da punibilidade, ou de excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Todas  essas  circunstâncias  devem  ser  consideradas  para

definir a metodologia de um projeto como o ora proposto, começando pela escolha

das  bases  de  dados  que  servirão  de  referência  para  o  cálculo  da  taxa  de

esclarecimento dos homicídios. 

Neste ponto, os estudos já citados esclarecem que:

 Para  verificar  se  um  homicídio  foi  investigado é

necessário  analisar  o  corpo do inquérito  policial  e  verificar  se  foram  realizadas

diligências para descobrir a autoria do crime. A fonte de informação, nestes casos,

é o Inquérito Policial;

 Para verificar se um homicídio foi elucidado é necessário

verificar se o relatório final do inquérito policial aponta a autoria do crime. A fonte de
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informação, aqui, é o relatório final do inquérito Policial; e

 Para  verificar  se  um  homicídio  foi  esclarecido é

necessário verificar se o Ministério Público apresentou uma denúncia contra um(a)

suposto  agressor(a).  A fonte  de  informação é  a  manifestação final  do  Ministério

Público no momento de formação da opinio delicti.

Identificadas teoricamente essas fontes de informação,  resta

buscar,  naqueles  sistemas  existentes  e  disponíveis,  os  dados  referentes  às

ocorrências de homicídios e às denúncias oferecidas, a fim de que se possa avaliar

a proporção de homicídios intencionais que resultaram em processo criminal.

Ressalta-se, ademais, que se mostra essencial a eleição de um

referencial temporal para o cálculo da taxa de esclarecimento, especialmente para

possibilitar o acompanhamento da evolução deste indicador num particular período.

É dizer:  precisamente a partir  da adoção de um referencial  temporal  é que será

possível  comparar taxas de períodos distintos, ou mesmo indicadores obtidos em

um mesmo período, porém, para localidades distintas.

Seguindo a prática internacional (v. "homicide clearance rate",

EUA), adota-se o  critério anual para o cálculo das taxas de esclarecimento que

servirão de base para a realização do diagnóstico. Assim, para a obtenção da taxa

anual de esclarecimento de homicídios, deverá ser aplicada a seguinte fórmula:

Taxa Anual de EsclarecimentoTaxa Anual de Esclarecimento = nº de Denúncias [Ano do Fato] x 100 / nº de

Ocorrências [Ano do Fato]

Conclui-se,  portanto,  que  a  taxa  anual  de  esclarecimento  –

para o presente diagnóstico – é a proporção entre os homicídios denunciados (soma

doravante referida como "numerador da fórmula") e o total de homicídios informado

através de boletim de ocorrência policial (doravante referido como "denominador da

fórmula"), aferida para determinado ano e área de abrangência.
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 2. METODOLOGIA

 2.1 Abrangência espacial e temporal

Em etapa preliminar à coleta dos dados, houve a necessidade

de definir a abrangência espacial e temporal para a realização do diagnóstico.

Tal delimitação foi necessária senão em razão do trabalho de

refinamento  da  grande  quantidade  de  informações  (seja  em  virtude  da  elevada

quantidade de comarcas, seja por conta de um período demasiadamente amplo para

a análise), evitando-se comparativa de  realidades distintas (no aspecto espacial:

interior, Capital e Região Metropolitana de Curitiba)  ou já superadas (no aspecto

temporal:  saneamento  de  antigas  deficiências  estruturais,  disponibilização  ou

ampliação de acesso a sistemas informáticos etc).

Diante  disso,  elegeu-se  como  alvo  do  diagnóstico  os

homicídios ocorridos a partir de 2015 nas comarcas da Região Metropolitana de

Curitiba (exceto a Capital), a saber:

(a) Almirante Tamandaré

(b) Araucária

(c) Bocaiúva do Sul

(d) Campina Grande do Sul

(e) Campo Largo

(f) Cerro Azul

(g) Colombo

(h) Fazenda Rio Grande

(i) Pinhais

(j) Piraquara

(k) Rio Branco do Sul

(l) São José dos Pinhais
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 2.2 Obtenção dos dados em sistemas de informação

Definida a abrangência temporal e espacial do projeto, iniciou-

se a atividade de coleta dos dados dos seguintes sistemas de informações7:

 Bussines Intelligence: Indicadores MP – Quantitativo

das principais naturezas e títulos penais, crimes relativos a mortes e drogas

apreendidas no Estado do Paraná: voltado à obtenção do número de ocorrências

policiais de homicídios registradas anualmente para cada Comarca. Dados de fácil

obtenção  e  refinamento,  bastando  para  tanto  selecionar  o  período,  definir  a

abrangência  territorial  e,  por  fim,  realizar  a  exportação  dos  dados  em  planilha

eletrônica;

 Projudi –  Processo  Eletrônico  do  Judiciário  do

Paraná:  voltado  à  obtenção  das  informações  constantes  das  denúncias  de

homicídios anualmente distribuídas para cada Comarca. Dados de difícil obtenção

e que requer diversas etapas de refinamento.

Isto porque, embora o sistema Projudi permita, de um lado, a

utilização simultânea de múltiplos filtros para selecionar processos em função de

seus  assuntos  principais  (no  caso:  homicídio  privilegiado,  homicídio  simples,

homicídio  qualificado  e  feminicídio),  de  outro  lado  admite  apenas  uma  única

seleção para comarca e situação processual (no caso: "processos digitais em

andamento", "processos em instância recursal", "processos arquivados ou baixados"

e "processos suspensos ou sobrestados").

Referidas limitações ocasionam a desnecessária  geração de

múltiplas planilhas eletrônicas (para  cada comarca e  situação processual),  as

quais posteriormente devem passar por novo processo de refinamento.

Além disso, como não há a possibilidade de filtrar os processos

pela data da infração (dado que será utilizado para o corte temporal), nem tampouco

a  de  obter  essa  informação  pela  rotina  de  geração  automática  de  planilhas

disponibilizada pelo sistema, há sempre a necessidade de acesso às "Informações

Adicionais" de cada processo, a fim de coletar tal informação.

7  Acesso devidamente autorizado mediante acesso com chave e senha fornecidos pela Secretaria de Estado da
Segurança Pública do Paraná (BOU) e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Projudi/GMF).
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Outras  informações  que  são  indispensáveis  para  o  cálculo

(data da denúncia, modalidade do delito e nº de vítimas) só puderam ser obtidas por

meio de uma análise cuidadosa da exordial acusatória, porquanto o sistema também

não as disponibiliza. Daí a complexidade do processo de formação de um banco de

dados voltado à obtenção do valor do numerador da fórmula.

 2.3 Delimitação qualitativa: homicídios consumados

Em  um  primeiro  momento,  a  proposta  do  CAOP  foi  a  de

elaborar um diagnóstico mais abrangente da eficácia investigatória de homicídios,

abordando o fenômeno da  violência letal na sua integralidade.  Assim é que se

pretendeu  considerar  no  cálculo  da  taxa  de  esclarecimento  tanto  os  homicídios

consumados quanto os homicídios tentados, afinal:

[...]  as  circunstâncias,  contextos  e  fatores  que  provocam os

homicídios  tentados  são  exatamente  os  mesmos  envolvidos  na  ocorrência  dos

homicídios  consumados.  Uma  tentativa  de  homicídio  nada  mais  é  do  que  um

homicídio que deu errado. Não porque o autor não tinha o propósito de matar sua

vítima, ou porque não tenha aplicado os meios que julgava necessários para tanto.

Geralmente, em uma tentativa de homicídio, a morte da vítima não se consuma por

questões que fogem do controle de seu autor.8

No decorrer do levantamento, porém, identificou-se que, caso

se  optasse  pela  manutenção  dos  crimes  de  homicídios  na  forma  tentada,  a

confiabilidade estatística poderia restar comprometida. A principal razão, segundo foi

apurado, seria a natural fragilidade da tipificação provisória deste tipo de crime

por parte da autoridade policial, que – a título de exemplo – poderia dar contornos

de tentativa de homicídio a um mero disparo de arma de fogo.

Some-se a isso o fato de que incumbe ao Ministério Público,

com  exclusividade,  definir  a  tipificação  dos  fatos, o  que  gera,  na  prática,

inconsistência e baixa confiabilidade da tipicidade aparente da conduta durante a

primeira fase da persecução penal.

8  Investigação criminal de homicídios. Ademárcio de Moraes [et al.] (Colaboração). Brasília : Ministério da
Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), 2014. (Caderno temático de referência). pp.
81-82.
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Além das razões acima expostas, haveria também óbices de

outra natureza e afetos à política de divulgação de dados de homicídios pelos

órgãos de segurança pública, que – ao que tudo indica – evitam a disseminação

de dados incorretos ou possivelmente inflados que possam refletir uma realidade

muito mais violenta que a efetivamente existente.

 2.4 Necessidade  de  adotar  um  critério  confiável:  nº  de  vítimas  x  nº  de
procedimentos

Bem  se  sabe  que  múltiplos  fatos  criminosos  podem  ser

apurados em apenas um procedimento investigatório ou ação penal.

Em razão disso, buscando contornar as possíveis distorções na

contabilização dos homicídios, houve a necessidade de adotar um critério confiável

para calcular a taxa de esclarecimento, de modo que este Centro de Apoio passou a

computar na estatística o número de vítimas fatais envolvidas em vez do número

de procedimentos ou processos criminais de homicídios.

Para ilustrar a dimensão destas distorções, detectou-se para a

região abrangida uma diferença de quase 9,75% (12 homicídios) entre o número de

denúncias oferecidas em relação a fatos ocorridos no ano de 2015 e o respectivo

número  de  vítimas  fatais.  No  ano  de  2016,  essa  diferença  foi  de  6,59%  (06

homicídios), conforme se observa no gráfico abaixo:
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Com essa mudança de perspectiva,  portanto, muito além de

tornar  mais  complexo  o  trabalho  de  obtenção  dos  dados9,  fez-se  igualmente

necessária  a  reformulação  da  regra  para  a  obtenção  da  taxa  anual  de

esclarecimento de homicídios, a qual passou a ser escrita da seguinte forma:

Taxa Anual de EsclarecimentoTaxa Anual de Esclarecimento  = nº de vítimas fatais em Denúncias de homicídio

[Ano do Fato] x 100 / nº de vítimas fatais de homicídio contabilizadas pela Polícia

[Ano do Fato]

 2.5 Limitações da metodologia

No  estágio  atual  em  que  se  encontram  os  sistemas  que

serviram de fonte para o diagnóstico, não se mostrou possível a formação de um

banco  de  dados  em  que,  para  cada  ocorrência  de  homicídio,  pudesse  ser

identificada a correspondência no tocante ao  oferecimento da denúncia (homicídio

esclarecido) ou à  ausência de denúncia (homicídio não esclarecido: investigações

em curso ou arquivamentos).

Assim, para reduzir as distorções sistemáticas na análise dos

dados  (viés  estatístico),  foi  sugerida  –  pelo  técnico  estatístico  que  auxiliou  no

processo – a obtenção da média de tempo entre a data do fato e a data da denúncia

(nos casos de homicídios denunciados), com o propósito de excluir do diagnóstico

informações que ainda não estivessem "maduras" para análise.

Daí o motivo de terem sido suprimidos do diagnóstico os dados

referentes ao ano de 2017. Isto porque, no universo de ações penais de homicídios

analisadas (de 1º de janeiro de 2015 a 31 de julho de 2017), obteve-se a média

de,  aproximadamente,  06  (seis)  meses entre  a  prática  da  infração  penal  e  a

denúncia  correspondente.  Com efeito,  considerando  que  a  coleta  dos  dados  foi

realizada no último dia  de  julho  de 2017,  mostrou-se  inevitável  o  descarte  dos

dados referentes ao ano   então em   curso.

9 Mostrou-se imprescindível  a análise cautelosa das denúncias,  tendo em vista que o sistema  Projudi não
disponibiliza a informação sobre o número de vítimas.
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Em  que  pesem  as  possíveis  distorções  decorrentes  da

aplicação  de uma média  de  corte10,  buscou-se  com isso  atingir  resultados  mais

"estáveis",  sob  pena  de  serem  computados  equivocadamente  como  não

esclarecidos  ocorrências  de  homicídio  com  potencial  de  esclarecimento  no

decurso do tempo.

A boa notícia é que essas distorções tendem a ser reduzidas

quanto mais distante se está do instante em que os dados são colhidos, havendo

por certo um momento de  estabilização da taxa de esclarecimento. Até porque,

como vimos, a maior parte das investigações resultam em processo criminal em até

06 (seis) meses da data do fato, sendo certo que homicídios não esclarecidos até

um certo tempo têm remota probabilidade de resultar em processo criminal.

Espera-se,  portanto,  que  as  taxas  de  esclarecimento  ora

obtidas  estejam  muito  próximas  daquelas  que  seriam  alcançadas  caso  o

levantamento venha a ser repetido em algum momento no futuro.

10 No processo de depuração, notou-se um número significativo de denúncias oferecidas
em prazo superior à média de corte, o que consiste, pois, em limitação metodológica
que leva inevitavelmente a distorções estatísticas.
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 3. RESULTADOS

Assim,  explicadas  as  premissas  de  fundo  e  delineados  os

principais  aspectos  metodológicos  do  projeto,  passa-se  à  apresentação  dos

primeiros resultados. 

Conforme demonstra o gráfico abaixo, para a maior parte das

comarcas abalisadas, a taxa de esclarecimento de homicídios no ano de 2015 é

inferior a 50%. Em alguns casos, esta taxa chega a ser inferior a 15%.

Logo,  o  objetivo  do  projeto  é  adotar,  em  conjunto  com  as

unidades ministeriais envolvidas, uma série de medidas que procurem ampliar esses

indices,  ou  seja,  melhorar  o  desempenho  das  investigações  de  homicídios

consumados, mesurável a partir do oferecimento de denúncias ante as ocorrências

registradas.

Neste processo, a adesão ao projeto se dará voluntariamente

pelos  órgãos  ministeriais  envolvidos,  cabendo-lhes  auxiliar  na  identificação  dos

problemas e apresentação de possíveis soluções.
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À unidade proponente caberá, além de coordenar e auxiliar a

atividade  dos  órgãos  aderentes,  dar  uniformidade  ao  andamento  do  projeto  e,

principalmente,  acompanhar  e  monitorar  os  resultados  que  advenham  da  sua

implementação.

Curitiba, Fevereiro de 2018.

Grupo de Atuação especial em Segurança Pública (GAESP)
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