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01  INTRODUÇÃO

Na última década, mais de 560 mil pessoas foram vítimas de mor-

tes violentas no Brasil. Para além da dor decorrente dessas perdas, 

milhões de familiares e amigos sofrem pela ausência de informações 

sobre as motivações e os autores dessas mortes, que frequentemente 

não são identificados e responsabilizados. 

Apesar de haver dados consistentes sobre as mortes violentas, particu-

larmente aqueles obtidos a partir do Departamento de Informações do 

Sistema Único de Saúde (Datasus), poucas são as informações sobre os 

resultados das investigações de homicídios no país. Por isso, em 2017, 

o Instituto Sou da Paz propôs a criação de um Indicador Nacional de 

Esclarecimento de Homicídios. Sob a premissa de que a contenção da 

violência homicida requer a adoção de políticas efetivas de prevenção e 

repressão qualificada, incluindo o fortalecimento da investigação criminal, 

o Instituto Sou da Paz vem atuando para jogar luz sobre a falta de dados 

relacionados ao esclarecimento de homicídios e, ao mesmo tempo, sobre 

as deficiências da investigação nas unidades federativas.

Desde a sua concepção, o intuito desta iniciativa é chamar a atenção do 

Estado e da sociedade brasileira sobre a importância da investigação e 

do esclarecimento de homicídios como elementos capazes de prevenir 

novas mortes. Por meio da identificação e responsabilização de homicidas,  

é possível retirar criminosos perigosos de circulação (parte deles, 

homicidas reincidentes), evitando novos crimes e ciclos de vingança.  

Tão importante quanto é garantir o direito à verdade, à justiça  

e à memória daqueles que foram diretamente afetados,  

contribuindo, ainda, para que a sociedade recobre a confiança nas insti-

tuições estatais.

Apesar do baixo índice médio de esclarecimento do grupo de 11 estados 

para os quais há dados disponíveis (33% para os homicídios ocorridos 

em 2017 e esclarecidos até o final de 2018), há unidades federativas que 

apresentam resultados bastante superiores. Por isso, após a publicação 

de três edições do levantamento “Onde mora a impunidade? Porque o 

Brasil precisa de um Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios”,  
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o Instituto Sou da Paz concluiu ser fundamental identificar  

boas práticas que impactem positivamente o esclarecimento  

de homicídios em determinadas unidades federativas. 

Nesse sentido, buscou-se identificar avanços e medidas exitosas adotadas 

em estados selecionados. Espera-se que a sistematização e a dissemina-

ção de práticas promissoras e replicáveis possa colaborar para o aumento 

do esclarecimento de homicídios em outros estados, garantindo a mais 

famílias o direito à verdade e à justiça.
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Para a elaboração deste relatório, foram pesquisados 

modelos de toolkit, documentos com orientações prá-

ticas e diretrizes sobre temas específicos, geralmente 

voltados a operadores e profissionais da área. Entre os 

modelos levantados, destacam-se aqueles elaborados 

pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC) - “Toolkit to Combat Trafficking in Persons” 

e “Criminal Justice Assessment Toolkit”, que inclui 

uma seção sobre investigação criminal. Outro toolkit 

consultado, relacionado a crimes, é o “Crime Reduction 

Toolkit”, desenvolvido pelo College of Policing, do 

governo britânico. Todas estas ferramentas trazemo-

rientações concretas direcionadas a diferentes atores, 

incluindo recomendações de intervenções práticas.

Para a identificação de práticas e medidas promissoras que contribuem 

para o esclarecimento de homicídios, foram selecionadas três unidades 

federativas para a realização de entrevistas com operadores diretamente 

envolvidos na investigação desses crimes. Foram entrevistados represen-

tantes das Polícias Civis e dos Ministérios Públicos Estaduais, pois um 

“homicídio esclarecido”, segundo a definição adotada pelo Instituto Sou 

da Paz, é aquele que ao menos um autor foi denunciado pelo Ministério 

Público. Este recorte parte da premissa de que que pelo menos duas 

instituições (Polícia Civil e Ministério Público) compartilharam do enten-

dimento de que o autor foi corretamente identificado, com elementos 

suficientes para dar prosseguimento com o processo que pode culminar 

na apresentação do agressor ao Júri Popular. (INSTITUTO SOU DA PAZ, 

2020, p. 05).
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A elaboração de um toolkit de investigação de homicídios a partir de infor-

mações obtidas por meio de entrevistas com operadores seria bem-vinda, 

mas exigiria missões de campo e observação in loco das atividades e 

rotinas investigativas de diversos estados – só assim seria possível obter 

orientações e diretrizes que refletissem o maior número possível de reali-

dades. Em virtude da pandemia da COVID-19, a realização de missões de 

campo foi inviabilizada, o que limitou as ferramentas de coleta de infor-

mações disponíveis. Por essa razão, o presente relatório reúne práticas 

promissoras identificadas nas três unidades federativas, mas sem o nível 

de detalhamento de um toolkit. 

Futuramente, mediante a imersão na realidade da investigação de homicí-

dios dessas ou de outras unidades federativas, a elaboração de um toolkit 

poderia contribuir sobremaneira para inspirar a adoção de práticas e inter-

venções exitosas em outros estados.

As etapas do estudo realizado são sintetizadas a seguir:

A fim de levantar fatores que impactam positiva e negativamente a inves-

tigação de homicídios, procedeu-se uma revisão da literatura nacional e 

internacional relacionada ao tema. A partir dela, foram identificadas as 

deficiências e fragilidades do modelo de investigação de homicídios predo-

minante no país, que encontra consenso na produção científica nacional.  

Por meio da consulta à literatura internacional, foi possível identificar ele-

mentos associados ao sucesso de uma investigação de homicídio que, 

ainda que digam respeito a outros países, encontram paralelo nas falas 

dos entrevistados.

REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA



9

02  METODOLOGIA

Lições sobre o esclarecimento de homicídios no Brasil: Práticas promissoras e caminhos a seguir - Sou da Paz

SELEÇÃO DAS UNIDADES FEDERATIVAS

Cada unidade federativa foi selecionada por diferentes critérios, de modo 

que as entrevistas pudessem captar particularidades do esclarecimento 

de homicídios em estados com históricos e estruturas de investigação de 

homicídios diversos. Além disso, buscou-se garantir representatividade 

regional:

a. Distrito Federal: Trata-se do estado que apresentou a maior taxa de 

esclarecimento de homicídios (92%) em relação às mortes ocorridas em 

2018 e cujas taxas para todos os anos calculados estão na faixa “Alta” 

(acima de 66%). O Distrito Federal conta com uma delegacia especializada, 

mas que responde apenas por casos mais antigos (“cold cases”), ao passo 

que os homicídios são inicialmente investigados por unidades generalistas. 

Contudo, estas contam com seções especializadas em crimes violentos;

b. Paraíba: Entre os estados cujos indicadores puderam ser cal-

culados para os três anos considerados (2016 a 2018), há apenas 

dois representantes da Região Nordeste, Paraíba e Pernambuco. 

Além de apresentar índices superiores aos de Pernambuco,  

a Paraíba passou de uma taxa de 21%, em 2016, para 30%, em 2018. As 

entrevistas foram realizadas em Campina Grande, segunda maior cidade 

do estado, que conta com uma delegacia especializada, onde os homicí-

dios são investigados do início ao fim por uma mesma equipe;

c. São Paulo: O estado conta com o Departamento Estadual de Homicídios 

e Proteção à Pessoa (DHPP-SP), o órgão especializado em investigação de 

homicídios mais longevo do país, criado em 1986. Operadores e pesqui-

sadores indicam o Plano de Combate aos Homicídios, adotado em 2001 

pelo DHPP-SP, como um dos fatores que contribuíram para a redução dos 

homicídios a partir do início dos anos 2000. Contando com delegacias com 

competência territorial responsáveis pela investigação de seguimento,  
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o DHPP-SP possui equipes plantonistas que realizam a investigação 

preliminar, modelo diferente daquele adotado em Campina Grande.  

Com relação às taxas de esclarecimento, o estado de São Paulo apresenta 

o melhor resultado da Região Sudeste, com índices entre 47% e 54% nos 

anos analisados.

Em cada uma das unidades federativas selecionadas, buscou-se entrevis-

tar um delegado da Polícia Civil e um promotor, pois a definição de escla-

recimento adotada envolve o oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, órgão que participa diretamente da etapa da investigação criminal 

mais ou menos ativamente.

A pandemia da COVID-19 impediu a realização de missões de campo, que 

teriam sido importantes para uma imersão na realidade e no cotidiano 

da investigação de homicídios nessas localidades, incluindo São Paulo.  

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

Como alternativa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas. As entre-

vistas com profissionais do Distrito Federal e da Paraíba foram realizadas 

remotamente, e as de São Paulo, presencialmente. A realização de entre-

vista com um representante da Polícia Civil do Distrito Federal não foi 

possível por questões de agenda.

Por meio das entrevistas, buscou-se coletar informações sobre questões 

como a importância do esclarecimento de homicídios para a prevenção de 

novos casos; a relação entre os atores envolvidos na investigação de homi-

cídios; o modelo adotado em cada unidade federativa; práticas exitosas e 

inovações adotadas nos últimos anos que contribuíram para o aumento 

dos índices de esclarecimento. Primordialmente, sob a perspectiva de 

duas instituições cujo trabalho é interdependente, objetivou-se extrair 

informações sobre quais práticas e medidas adotadas nessas localidades 

podem exercer impacto positivo sobre os índices de esclarecimento de 

homicídio encontrados.
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Dr. Raoni Maciel – Promotor de Justiça 
do Núcleo do Tribunal do Júri e Defesa 
da Vida do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT)

a. Distrito Federal

Foram entrevistados os seguintes profissionais:

Dra. Suelane Guimarães – Delegada 
titular da Delegacia de Homicídios 
de Campina Grande – Polícia Civil do 
Estado da Paraíba (PCPB)

b. Paraíba

Dr. Márcio Gondim – Promotor do 
Tribunal do Júri de Campina Grande, 
Ministério Público da Paraíba (MPPB)

Dr. Nilson Lucas Júnior – Delegado do 
DHPP-SP

Dr. Everton Zanella – Promotor do 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP)

c. São Paulo
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A partir da categorização das informações extraídas das entrevistas, bus-

cou-se analisar como práticas promissoras adotadas nos estados sele-

cionados vêm contribuindo para minimizar ou superar as deficiências 

e fragilidades características da investigação de homicídios no Brasil, 

levantadas por meio de revisão bibliográfica.

d.

e.

Uso de ferramentas tecnológicas e inovações  
na investigação de homicídios

Importância da especialização para  
a investigação de homicídios; 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

A análise das cinco entrevistas realizadas foi feita a partir de uma lei-

tura inicial de todo o material, sucedida por leituras orientadas a buscar 

e categorizar informações relacionadas às questões acima elencadas.  

As informações extraídas foram agrupadas em cinco categorias analíticas:

Efeito dissuasório do esclarecimento  
de homicídios;

a.

b.

c.

Relacionamento entre Polícia Civil, Polícia 
Técnico-Científica e Ministério Público;

Uso de provas testemunhais e técnicas;
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A violência letal intencional ¹ no Brasil teve escalada vertiginosa a par-

tir da década de 1980. Desde então, 1.601.706 pessoas foram vítimas 

de mortes violentas intencionais no país. A média anual de mortes 

por década revela com clareza o recrudescimento desse fenômeno: 

se, entre 1980 e 1989, a média anual foi de 19.728 mortes violentas, 

ela foi de 35.578 na década de 90, 48.839 nos anos 2000 e 56.026 

nos anos 2010. 

Ao longo das décadas, a distribuição geográfica das mortes violentas 

intencionais registradas no país passou por mudanças significativas.  

A partir dos anos 2000, verificou-se aumento da participação da Região 

Nordeste no cômputo das mortes, sendo que, na última década, quatro 

a cada 10 mortes ocorreram naquela região, contra duas a cada 10 nos 

anos 1980. Também houve crescimento da participação da Região Norte, 

que nos anos 2010 concentrou 12% das mortes violentas intencionais do 

país, mais que o dobro do índice dos anos 1990. Tendência inversa foi 

constatada na Região Sudeste, que respondia por mais da metade das 

mortes violentas intencionais até o final dos anos 1990, ante 28% do total 

na última década.

Além da mudança no padrão de distribuição das mortes violentas inten-

cionais entre as diferentes regiões do país, verificou-se também a interiori-

zação desse fenômeno. Ao passar das décadas, caiu a parcela das mortes 

registradas nas capitais, com incremento daquelas as mortes ocorridas 

em cidades do interior e do litoral. Esse processo aconteceu de forma 

particularmente acentuada na Região Sudeste, onde somente duas a cada 

10 mortes registradas ao longo dos anos 2010 ocorreram nas capitais. 

Na Região Sul, essa tendência não foi observada.

¹ Os dados apresentados foram extraídos do Datasus e se referem à somatória dos grandes grupos “E55 Homicídios 

e lesões prov intenc p/outr pessoas” (1980-1995) e “X85-Y09 Agressões” (1996-2019). Além dos homicídios dolosos, 

esses grupos incluem outras mortes violentas intencionais, como latrocínios e mortes decorrentes de interven-

ção policial. Contudo, comparando os dados com os números de vítimas de homicídio doloso nos últimos anos 

(2012 a 2019, disponibilizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública), verifica-se que os homicídios dolosos 

representam nove entre 10 mortes violentas intencionais registradas no país. Por isso, considerando a amplitude 

temporal e a desagregação dos dados disponibilizados pelo Datasus, incluindo informações sobre o perfil das 

vítimas, justifica-se o uso dos dados da saúde em uma caracterização da violência homicida no país em detrimento 

dos dados da segurança pública, embora os últimos sejam igualmente confiáveis e mais rapidamente atualizados.



15

03  PANORAMA GERAL  DA VIOLÊNCIA LETAL INTENCIONAL NO BRASIL

Lições sobre o esclarecimento de homicídios no Brasil: Práticas promissoras e caminhos a seguir - Sou da Paz

Se foram presenciadas mudanças nas regiões com ocorrência 

das mortes violentas intencionais, o perfil das vítimas passou por 

alterações significativas apenas no que diz respeito à variável 

cor/raça, sobre a qual só há dados disponíveis a partir de 1996.²   

Ao longo de todo o período analisado, os homens corresponderam a 

mais de 90% das vítimas, e os jovens, de 15 a 29 anos, a pouco mais 

da metade de todos os mortos. Quanto à cor das vítimas, oito a cada 

10 mortos nos anos 2010 eram negros - somatória de vítimas pretas e 

pardas –, grupo que correspondia a menos de 60% na década anterior.³ 

Outro padrão verificado ao longo dos últimos 40 anos foi o do aumento 

da participação das mortes por projéteis de armas de fogo (PAF) no uni-

verso das mortes violentas intencionais. Com exceção do que ocorreu 

na Região Sudeste – em que essa participação caiu nos anos 2010 -,  

a parcela de mortes cometidas com o uso de armas de fogo no restante 

do país cresceu continuamente, sendo que, nas Regiões Nordeste e Norte, 

houve aumento muito expressivo entre os anos 2000 e 2010, que dialoga 

diretamente com a maior participação dessas regiões no universo das 

mortes violentas intencionais no mesmo período.

² Os dados sobre a cor/raça das vítimas de mortes violentas intencionais são frágeis, devido ao elevado percentual 

de vítimas cuja cor/raça foi classificada como “Ignorado” – 95% em 1996, 52% em 1997, 28% em 1998 e 17% em 

1999. A partir dos anos 2000, houve redução gradual do percentual de vítimas cuja cor/raça não foi informada. 

³ Não é possível fazer uma associação direta entre o aumento da participação dos negros entre as vítimas e a 

redução do percentual de vítimas de cor/raça ignorada. Em 2005, 6,8% das vítimas tinham a cor/raça ignorada e 

59,8% eram negras. Em 2013, a parcela de vítimas de cor/raça ignorada foi de 6,5%, e a de vítimas negras foi de 

68,2%. Ou seja, o aumento da participação dos negros no total de mortos não é resultado da melhora dos dados.
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GRÁFICO: MORTES VIOLENTAS INTENCIONAIS - BRASIL, 1980-2019

FONTE: DATASUS
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EVOLUÇÃO RECENTE DA VIOLÊNCIA  
LETAL INTENCIONAL

A evolução dos índices de violência letal na última década foi bastante 

diversa entre as unidades federativas e regiões. De modo geral, houve 

ligeiro crescimento dos números absolutos e das taxas por 100 mil habi-

tantes, que atingiram seus picos em 2017, caindo significativamente em 

2018 e 2019. Parte do país vivenciou o agravamento acelerado desse 

fenômeno ao longo da década, particularmente os estados das Regiões 

Nordeste e Norte, cujos números aumentaram consistentemente até 2017. 

A redução dos índices de violência letal do Brasil em 2018 surpreendeu 

por sua magnitude, pois o país registrou naquele ano quase oito mil mor-

tes a menos do que em 2017, o que representou queda de 12%. Em 2019, 

a redução foi ainda mais expressiva (-21% em relação ao ano anterior), 

fazendo com que o número de mortes violentas intencionais ocorridas 

naquele ano fosse o menor desde 1999. Os dados do Ministério da Saúde 

relativos a 2020 ainda não estão disponíveis, mas os registros com-

pilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam reversão 

de tendência, com aumento de 4% das mortes violentas intencionais 

registradas em 2020 (50.033) em comparação com 2019 (47.742).⁴ 

 

Ainda que os resultados de 2018 tenham surpreendido especialistas e ope-

radores da segurança pública, é importante destacar que o ano de 2017 foi 

atípico em diversas unidades federativas, cujos índices de violência letal 

foram excepcionalmente elevados naquele período. Assim, o declínio da vio-

lência homicida nesses estados representou uma volta à tendência pré-2017 

que, por sua vez, fez com que o índice nacional caísse consideravelmente. 

Essa dinâmica foi observada nos estados do Acre, Ceará, Espírito Santo, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima, nos quais o crescimento  

⁴ Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-bx.pdf. 
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do número de vítimas, entre 2016 e 2017, variou de 20% a 50%.  

Os seis estados responderam por 33% da redução dos índices de violência 

letal verificada em 2018.

No que diz respeito à queda abrupta dos índices em 2019, tampouco 

se pode encontrar um único fator explicativo, visto que há tendências 

bastante diversas entre os estados. Na Região Sul, por exemplo, foram 

vistos resultados positivos em todos os estados, sendo que a tendência 

de queda verificada no Paraná ao longo de toda a década sofreu peque-

nos revezes apenas em 2011, 2014 e 2016. Já no Centro-Oeste, o Distrito 

Federal vem apresentando reduções anuais de seus índices de violência 

letal desde 2015, assim como o Mato Grosso. Na Região Sudeste, houve 

recuo dos índices do Espírito Santo em praticamente todos os anos da 

última década, sendo 2017 a mais notável exceção, fortemente associada 

à greve da Polícia Militar em fevereiro daquele ano. 

Os exemplos acima são de estados que investiram em medidas e 

políticas que contribuíram para uma redução sustentada da violência 

letal, diferentemente do que ocorreu em unidades federativas que 

apresentaram quedas mais expressivas em 2019, como o Ceará e o 

Rio Grande do Norte, no Nordeste; e Roraima, no Norte. No Ceará, 

o número de mortes registradas em 2019 foi o menor da década e 

esse resultado tem sido atribuído a um movimento de “reacomoda-

ção de forças” ou “trégua” entre facções criminosas⁵, que parece ter 

sido rompido em 2020. Explicação semelhante se aplica ao caso de 

Roraima⁶, onde o número de mortes violentas intencionais de 2019 

foi 44% menor do que o verificado em 2018.

⁵ “Ceará: tecnologia e trégua pontual entre facções explicam a maior redução de mortes no 

país”, O Globo, 25 de agosto de 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/ceara-tec-

nologia-tregua-pontual-entre-faccoes-explicam-maior-reducao-de-mortes-no-pais-23900502  

⁶ “O que explica a redução de homicídios no Brasil?”, El País, 13 de setembro de 2019. Disponível em: https://

brasil.elpais.com/brasil/2019/09/14/opinion/1568421039_616695.html 
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GRÁFICO: VIOLÊNCIA LETAL INTENCIONAL NO BRASIL (2010-2019)

FONTE: DATASUS



04 POR QUE ESCLARECER 
HOMICÍDIOS IMPORTA?



21

04  POR QUE ESCLARECER HOMICÍDIOS IMPORTA?

Lições sobre o esclarecimento de homicídios no Brasil: Práticas promissoras e caminhos a seguir - Sou da Paz

Ao quadro trágico brevemente apresentado na última seção, soma-se 

a realidade dos baixos índices de esclarecimento de homicídios no 

Brasil. Mais do que a dor causada pela perda violenta de seus entes 

queridos, amigos e familiares são submetidos ao sofrimento causado 

pela ausência de respostas sobre as mortes, particularmente sobre 

seus autores.

Os dados das três edições do relatório “Onde mora a impunidade? Porque o 

Brasil precisa de um Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios” 

indicam a grande disparidade existente entre as unidades federativas 

brasileiras, tanto no que diz respeito à existência de bases de dados e à 

produção de informações sobre os homicídios esclarecidos quanto no que 

se refere à capacidade de esclarecimento desses crimes. Considerando os 

homicídios registrados em 2017, por exemplo, enquanto o Distrito Federal 

logrou esclarecer 92% dos casos até o final de 2018, apenas 11% dos 

homicídios dolosos registrados no estado do Rio de Janeiro em 2017 tive-

ram seus autores identificados e denunciados até o final do ano seguinte. 

Também foram encontradas disparidades relacionadas à evolução dos 

índices de esclarecimento. Ao longo dos anos considerados, os estados 

do Espírito Santo, Paraíba, Rondônia e São Paulo apresentaram melhora 

em seus índices. Por outro lado, o índice de esclarecimento de homicídios 

dolosos do Mato Grosso do Sul sofreu redução significativa no mesmo 

período.

Apesar dos bons resultados encontrados em parte das unidades fede-

rativas, somente dois a cada 10 homicídios dolosos registrados no país 

entre 2015 e 2017 foram esclarecidos no mesmo ano, ao passo que um a 

cada 10 homicídios foi esclarecido no ano seguinte, e os demais não foram 

esclarecidos ou foram em anos posteriores. Trata-se de índice médio baixo,  

que sugere que parcela muito expressiva dos autores de homicídios dolo-

sos registrados no país jamais são identificados e denunciados, visto que 

as chances de identificação de autoria e denúncia caem vertiginosamente 

com o tempo. Um estudo recente sobre o esclarecimento de homicídios 

dolosos no estado do Rio de Janeiro revelou que as chances de arquiva-

mento aumentam significativamente passados 600 dias da ocorrência  

(Couto et al, 2020).
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Questionados sobre como o esclarecimento de homicídios pode contri-

buir para a redução dos índices desses crimes, os entrevistados fizeram 

reflexões interessantes a respeito, por um lado, dos impactos negativos da 

não responsabilização de homicidas ou de sua responsabilização tardia e,  

O não esclarecimento de um homicídio representa uma 

grave violação de direitos, pois nega a milhares de bra-

sileiros todos os anos o direito à verdade, à memória e à 

justiça. Além disso, a incapacidade do Estado brasileiro 

de responsabilizar e punir os responsáveis por homicídios 

solapa a confiança da população nas instituições, fragi-

liza o tecido social e incentiva a busca de justiça pelas 

próprias mãos, incitando ciclos de vingança.

por outro, dos impactos positivos de investigações eficazes. Essas refle-

xões corroboram argumentos de pesquisadores sobre a realidade do 

estado de São Paulo e a “grande queda” dos homicídios verificada a partir 

dos anos 2000, que podem ser assim sintetizadas:

a. O esclarecimento de homicídios previne novas mortes  

porque o número de homicidas reincidentes não é desprezível: 

Segundo os entrevistados, a retirada de circulação de indivíduos que já 

cometeram diversos homicídios, alguns deles “especializados” em matar, 

contribui para evitar mais mortes.

Essa percepção dialoga com as conclusões de diferentes pesquisadores 

sobre os fatores por trás da “grande queda” dos homicídios no estado 

de São Paulo a partir dos anos 2000. Posto em prática pelo DHPP-SP 

em 2001, o Plano de Combate aos Homicídios tinha como uma de suas 

principais estratégias a identificação e a prisão de homicidas contumazes.  
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[...] ainda é a prisão do homicida que faz diminuir os homi-

cídios. Prendemos outro no bairro do Pedregal que era 

um que tinha mais de 10 homicídios e, quando a gente 

o prendeu, os homicídios daquele bairro cessaram. Era 

um bairro que tinha 13, 14 ou 15 homicídios em um ano 

e passou a ter um ou dois por conta de prisão. Então real-

mente elucidar e prender faz com que os homicídios real-

mente diminuam, isso a gente tem visto aqui na prática.  

Representante da PCPB:

O Plano resultou em um aumento de 770% no número de homicidas pre-

sos entre 2000 e 2004, o que teria impactado os índices desse crime nos 

anos seguintes (MANSO, 2012).

Temos um número grande, que não é desprezível, de 

reincidentes. Assassinos que matam uma, matam um 

segundo, matam um terceiro, e assim até ganhar um certo 

gosto pelo que estão fazendo e uma certa sensação de 

banalização. Prender esse camarada já vai prevenir os 

crimes futuros que ele deixou de praticar. [...] embora as 

pessoas não saibam disso, não é desprezível o número 

de pessoas que cometem múltiplos homicídios. 

Representante do MPDFT:
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b. A responsabilização de homicidas tem efeito dissuasório, desen-

corajando a prática desses crimes. 

Para os entrevistados, maiores chances de punição inibem a prática de 

homicídios, particularmente quando a responsabilização ocorre em inter-

valo de tempo relativamente curto. Quando a identificação e a respon-

sabilização de um homicida se dão vários anos após o crime cometido, 

existe o risco de que potenciais homicidas e a própria comunidade não 

associem aquela punição a um homicídio praticado muitos anos antes.

A literatura sobre a redução de homicídios no estado de São Paulo e sua 

relação com o crescimento no número de prisões por esses crimes sugere 

que as medidas adotadas no sentido de aumentar o esclarecimento de 

homicídios produziram uma “reversão do ‘hábito homicida’” (MANSO, 

2012, p. 36), ou seja, o incentivo à busca por formas alternativas de reso-

lução de conflitos em meio a um contexto moral avesso aos homicídios.

Por outro lado, se alguém morre, veem que a polícia veio 

e não deu em nada, você incentiva novos atos. [...] Até 

porque naquela comunidade ninguém vai lembrar do que 

aconteceu, então não vai saber nem porque o cara foi 

preso. Se o cara for preso cinco anos depois, ninguém vai 

se associar com o homicídio que aconteceu, por exemplo, 

hoje em 2015. Vão achar que o cara fez outra coisa errada. 

Então quando o cara é preso em flagrante, por exemplo, 

ou de forma temporária pouco tempo depois do fato, 

então vão entender que foi porque matou alguém. Acho 

que isso repercute mais. Quanto mais rápida a justiça, 

maior é essa função de prevenção, sem dúvida nenhuma. 

Representante do MPSP:
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[...]  apesar de você não ter uma divulgação 

ampla e irrestrita, mas como a gente comen-

tou com homicídio, vítima e autor são próximos, 

isso se espalha: “viu o Zezinho, que matou o cara,  

tá preso, pegou 15 anos”. Tudo bem, o ladrão não vai pen-

sar, mas tem hora que o cara pensa. [...] Homicídio, ami-

gão, é no mínimo doze anos, não tem conversa. Começa 

de seis a doze e aí se mete agravante. Então o negócio é 

meio complicado. 

Representante do DHPP-SP:

c. A prisão de homicidas evita ou interrompe ciclos de vingança privada. 

De acordo com os profissionais ouvidos, o não esclarecimento de um 

homicídio pode levar a uma espiral de violência envolvendo familia-

res e amigos da vítima, que buscarão justiça por seus próprios meios.  

Por essa razão, quanto mais rápidas a identificação e a punição de homici-

das, menores as chances de que mais mortes no círculo pessoal da vítima 

e do autor ocorram.

A percepção de um risco real de ser assassinado leva as partes envolvidas 

a escolherem o homicídio para que não morram antes. Assim, uma morte 

leva a muitas outras, em um ciclo de vingança ininterrupta, decorrente do 

“efeito social multiplicador dos homicídios” (MANSO, 2012, p. 24).
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Muitas vezes, um homicídio não esclarecido gera um 

segundo homicídio, porque a família resolve que vai se 

vingar, porque um amigo resolve que vai cobrar o que 

aconteceu. Então processar, punir o homicídio também 

vai evitar esses outros homicídios que seriam vingança 

subsequentes e que, muitas vezes, criam uma cadeia de 

vinganças, que eu já identifiquei numa cidade satélite 

aqui em Brasília. Um caso em que se desdobraram mais 

de 15 crimes contra a vida a partir de um. [...] Então eu 

lembro de perguntar para o camarada no júri uma vez 

“você sabe quando começou essa rixa de vocês?”, e daí 

não sabia. E eu sabia, porque tinha começado há oito 

anos atrás e eu conheci o caso.

Representante do MPDFT:

d. A identificação e a responsabilização de homicidas incentivam a 

colaboração de testemunhas. 

Quando o Estado não é capaz de dar resposta aos homicídios ocorridos 

e seus responsáveis não são identificados e responsabilizados, a comu-

nidade se sente receosa em colaborar. O indivíduo que poderia testemu-

nhar sabe que sua contribuição pode colocá-lo em risco, particularmente 

enquanto o homicida estiver em liberdade, ao mesmo tempo em que não 

necessariamente levará à sua punição. Assim, para que a comunidade 

contribua para o trabalho de investigação de homicídios, deve sentir que 

isso gerará resultados e que eles não tardarão:
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E é muito difícil de você encontrar uma testemunha 

disposta a colaborar se ela não está vendo a colabora-

ção de outras testemunhas redundar em condenações.  

Por que ela fala “Eu vou lá colocar minha vida em risco e 

esse processo vai demorar 10 anos para acontecer? Não 

vou, né?”. É diferente do lugar em que as pessoas estão 

vendo os caras que cometeram esse tipo de crime serem 

processados e condenados rapidamente [...]. 

Representante do MPDFT:
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A partir das entrevistas realizadas no Distrito Federal, na Paraíba 

e em São Paulo, foi possível identificar boas práticas adotadas por 

suas Polícias Civis e seus Ministérios Públicos e que, de acordo com 

os profissionais ouvidos, contribuem para os índices de esclareci-

mento encontrados nesses estados. As práticas identificadas respon-

dem aos desafios e às fragilidades da investigação de homicídios no 

Brasil, apontados por diversas pesquisas realizadas na última década. 

Categorizadas em quatro grupos, as práticas promissoras relatadas 

são apresentadas e discutidas a seguir.

COMPLEMENTARIDADE E EQUILÍBRIO ENTRE 
PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS

A centralidade das provas testemunhais e das confissões tem sido apon-

tada como uma das maiores fragilidades do modelo de investigação crimi-

nal predominante no Brasil. Em contrapartida, os entrevistados destacaram 

a importância das provas técnicas para o esclarecimento dos homicídios 

nas localidades em que atuam:

A prova técnica tem uma força muito grande porque ela 

fala por si só. Então, muitas vezes, pegamos imagens de 

câmeras mostrando o acusado com uma determinada 

roupa, determinado calçado e, quando a gente consegue 

efetuar buscas, devidamente autorizadas, deferidas, a 

gente consegue colher essa roupa, traz no inquérito e 

mostra que realmente aquela imagem, aquela roupa, é 

daquela pessoa. Foi encontrada na casa dela, está na 

imagem. Então, essa é uma prova irrefutável, que não 

tem como rebater e é de grande valia. [...] Bem como 

a questão do telefone. A prova técnica de telefone 

celular, de conversa de Whatsapp, pegamos autoriza-

ção judicial para poder realmente entrar e ter acesso.  

Representante da PCPB:

+
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A gente recebe autorização e encaminha para o IPC 

[Instituto de Polícia Científica], que degrava as men-

sagens. Isso é uma prova técnica também irrefutável, 

porque ali, muitas vezes, eles narram todo o fato, como 

se deu, o planejamento, quem participou; então, é uma 

prova técnica fundamental. E fazemos muito uso disso. 

+

A entrevistada apontou ainda que, para além de sua qualidade, 

os laudos periciais são confeccionados pelo Instituto de Polícia 

Científica (IPC) com celeridade, por vezes em menos de 24 horas,  

o que é fundamental para o sucesso da investigação de homicídios: 

[...] no passado, nós tivemos alguns casos de infanticí-

dio que necessitavam de laudo muito rápido para fazer 

o flagrante e nós tivemos essa resposta em menos de 

24 horas, então isso traz uma boa resposta para o todo.  

Nós fizemos dois flagrantes ano passado, que necessita-

vam exatamente do laudo de forma rápida e, em menos 

de 24 horas, nós obtivemos resultado. E podemos fazer 

a prisão em flagrante. 

Representante da PCPB:
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+

O representante do MPDFT também destacou a qualidade técnica dos 

laudos produzidos pelo Departamento de Polícia Técnica, que favorecem 

não apenas o oferecimento da denúncia, mas também a pronúncia e uma 

futura condenação, essenciais em casos “difíceis”. Contudo, o promo-

tor também reconheceu que as provas testemunhais são quase sempre 

imprescindíveis, mesmo diante de provas técnicas robustas. 

O entrevistado narrou o caso de um homicídio cuja autoria foi primeira-

mente definida mediante o recurso ao banco de DNA, mas em relação ao 

qual havia fortes indícios da participação de terceiros, que não pôde ser 

confirmada em função da absoluta ausência de testemunhas. Nesse sen-

tido, em diversos casos, a testemunha “dá o último toque” à investigação:

Outra coisa que é notável, e aí eu já falo comparando 

com a conversa que eu tenho com promotores de 

outros estados, é a capacidade que a polícia civil do 

Distrito Federal tem na polícia técnica. Não tem para-

lelo com outros estados o que a nossa Polícia Técnica 

consegue fazer. [...] Temos médicos, peritos extrema-

mente especializados, extremamente profissionais.  

Nosso IML [Instituto Médico-Legal] nos dá condições, 

que na hora que eu mostro para os jurados, os caras até 

ficam “pô, isso aqui tá parecendo filme americano”.[...]  

Vez ou outra, é a perícia técnica que abre caminhos. Mas 

daí para prescindir da testemunha, você nunca prescinde. 

Você sempre precisa de uma testemunha pelo menos 

Representante do MPDFT:
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para te dar o último toque.  Por exemplo, um caso que 

eu lembro de um menino aqui no [bairro] Paranoá que 

foi assassinado com 17 facadas no meio da rua. A gente 

não conseguiu colaboração, não conseguiu. E sabíamos 

que tinha muita gente perto, muita gente viu nas redes 

sociais, percebemos que tinha testemunhas pesquisando 

as redes sociais. O DNA conseguiu pegar um dos autores 

porque ele se cortou na facada e pegamos o DNA dele 

e estava no banco de dados. Então ele “rodou”, só que 

ele “rodou” sozinho e a gente sabe que ele não estava 

sozinho, porque era muita facada, tinha que ter mais 

gente dando facada, eram gumes diferentes. Só que, 

como a gente não tinha nenhuma testemunha, mesmo 

com recurso técnico excelente, ficamos só com um dos 

autores, porque os outros a gente não tinha. 

+ As pesquisas nacionais sobre a investigação de homicídios destacam o peso 

excessivo conferido às provas testemunhais no Brasil, em detrimento das 

provas técnicas. Particularmente, critica-se a ênfase nas provas testemu-

nhais produzidas por testemunhas oculares (PLATERO & VARGAS, 2017) 

e, consequentemente, a negligência ou pouca valorização das provas técni-

cas (RIBEIRO & LIMA, 2020), que frequentemente estão voltadas a confir-

mar a materialidade dos crimes, e não a definir sua autoria (COSTA, 2015).  

 

O que se verificou nas entrevistas realizadas foi o esforço de aliar pro-

vas de ambas as naturezas, reconhecendo a sua importância e com-

plementaridade, destacada pelo delegado do DHPP-SP. Segundo o 

entrevistado, elas têm igual importância no processo de investigação 

de um homicídio. Se as provas técnicas são fundamentais para que 

se comprove a materialidade do crime e para que o Ministério Público 

possa oferecer a denúncia contra o homicida indiciado, a produção 

de parte delas depende da identificação de, ao menos, um suspeito. 

Portanto, de acordo com o entrevistado, a total ausência de teste-

munhas de determinado homicídio torna sua elucidação desafiadora: 
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[...] é o início de tudo. Porque a testemunha vai falar quem 

foi, dar uma descrição… E a gente vai atrás disso. Aí traba-

lha-se com DNA, trabalha com o encontro de uma arma, 

trabalha com uma confissão às vezes até de uma pessoa. 

Então, às vezes, você acaba se socorrendo dessas tes-

temunhas para tentar aproveitar outras provas que são 

importantes para o processo. 

Representante do DHPP-SP:

A literatura internacional sobre os fatores que impactam o esclarecimento 

de homicídios também sugere a importância das provas testemunhais 

e, portanto, da construção de relações de confiança e proximidade com 

a comunidade (KEEL, JARVIS & MUIRHEAD, 2009). Assim, ainda que as 

pesquisas nacionais acertadamente questionem o peso excessivo con-

ferido às provas testemunhais na investigação de homicídios, deve-se 

reconhecer que o uso equilibrado de provas de diferentes naturezas é 

necessário e produz resultados positivos.

Para que possam produzir provas técnicas de qualidade e com agilidade, 

o investimento nas Polícias Técnico-Científicas é crucial, ainda mais em 

um cenário de escassez de recursos combinada a um grande volume 

de inquéritos instaurados. As pesquisas nacionais sugerem que esse 

cenário leva os atores envolvidos na investigação a privilegiar o escla-

recimento dos casos considerados mais simples, com testemunhas e 

suspeitos definidos. Consequentemente, a investigação de casos rela-

cionados ao tráfico de drogas, ocorridos em áreas periféricas, nas quais 

a confiança nas polícias é baixa e com provável envolvimento de gru-

pos armados (RIBEIRO & LIMA, 2020; ZILLI & VARGAS, 2010), tem 
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poucas chances de prosperar. Também são piores as perspectivas de 

esclarecimento de homicídios cujos autores não foram presos em fla-

grante (COSTA & OLIVEIRA JÚNIOR, 2016). Assim, para que os índi-

ces de esclarecimento de homicídios cresçam, deve-se garantir que as 

Polícias Técnico-Científicas sejam equipadas e devidamente qualificadas. 

ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO ENTRE 
POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA  
E MINISTÉRIO PÚBLICO

A investigação e o processamento dos homicídios envolvem uma ampla 

gama de atores, como as Polícias Militares, Polícias Civis, Polícias Técnico-

Científicas, Ministérios Públicos Estaduais e Poder Judiciário. Trata-se, 

portanto, de um sistema complexo e no qual coexistem saberes e cultu-

ras organizacionais diversas. Entretanto, boa parte das críticas sobre os 

elevados índices de violência do país e das soluções propostas focam nas 

polícias, com menor atenção ao sistema como um todo e em como sua 

atuação coordenada e interdependente é essencial para a prevenção e a 

repressão da criminalidade em geral e, particularmente, dos homicídios. 

Em um sistema de justiça criminal classificado como “frouxamente ajus-

tado” (VARGAS & RODRIGUES, 2011), caracterizado pela desarticulação, 

percebe-se que os operadores trabalham de maneira compartimentalizada.

A desarticulação característica do sistema de justiça criminal brasileiro não 

favorece a elucidação de crimes, particularmente dos mais complexos como 

os homicídios. Os entrevistados deram exemplos de práticas e iniciativas que 

têm sido adotadas para estreitar e fortalecer o relacionamento entre mem-

bros das Polícias Civis, Polícias Técnico-Científicas e Ministérios Públicos,  

de modo a conferir à investigação de homicídios mais celeridade e, em 

última análise, mais eficácia. 

No Distrito Federal, por exemplo, a realização de seminários envolvendo 

policiais, peritos e promotores foi apontada como atividade que favorece o 

intercâmbio de ideias, a construção de relações positivas entre esses ato-

res e a compreensão sobre o trabalho desenvolvido por cada instituição:
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+

[...] eu acho também que tem que haver uma integração 

entre promotoria, delegado e perito. É algo que a gente 

está buscando aqui, cada vez mais. Uma das minhas fun-

ções no Ministério Público no núcleo é essa. A pandemia 

atrapalhou muita coisa, mas fizemos vários seminários 

entre promotores e peritos, entre promotores, delegados 

e peritos.  Mesmo com a pandemia, fizemos um virtual 

com os peritos, porque acho que, mais importante do que 

em qual guarda-chuva que está, é que os membros con-

sigam compartilhar informações e consigam percebam 

o que outro está fazendo. Eu vejo muitas vezes, conver-

sando com os peitos e fala assim “olha, às vezes chega 

Representante do MPDFT:

o pedido de perícia para mim faltando a informação que 

eu precisava para saber o que é que está procurando 

naquilo ali. E isso gera um trabalho violento, porque não 

veio para mim, veio uma coisa assim, genérica”. 

+

De fato, segundo Ferraz (2018), a realização de treinamentos conjuntos 

possibilita a disseminação de conhecimento sobre as necessidades de 

cada ator envolvido na investigação de homicídios - delegados e promoto-

res podem conhecer as perícias existentes e entender seus limites e poten-

cialidades; policiais militares podem ouvir de policiais civis e peritos como 

o isolamento adequado do local de crime facilita o trabalho investigativo;  

e investigadores compreendem como falhas durante o inquérito impactam 

a fase processual, entre outros ganhos.



36

05  A INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS NO BRASIL: CAMINHOS PROMISSORES PARA A SUPERAÇÃO DE DESAFIOS E FRAGILIDADES COMUNS

Lições sobre o esclarecimento de homicídios no Brasil: Práticas promissoras e caminhos a seguir - Sou da Paz

A importância do estreitamento das relações entre policiais e promotores 

também foi apontada como fator que impacta positivamente a investiga-

ção de homicídios em Campina Grande. Ao pontuar que a comunicação 

oficial via inquérito policial não dispensa a criação de outros mecanismos 

e ferramentas mais céleres de comunicação, o representante do MPPB 

entrevistado ressaltou a necessidade de “encurtar caminhos” por meio da 

tecnologia e da melhor comunicação entre os atores, o que pode ser feito 

mediante a criação de sistemas e plataformas que coloquem todos os ato-

res a par do que foi realizado no inquérito, em tempo real. Ainda que não 

se possa prescindir do rito imposto pelo inquérito policial – que envolve 

a remessa periódica dos inquéritos ao Ministério Público -, o exemplo do 

estado sugere que a comunicação mais próxima dá agilidade à investiga-

ção, o que é essencial para a elucidação dos crimes contra a vida:

O principal ponto é justamente o encurtamento de cami-

nhos de forma lícita, que é através da tecnologia, através 

de sistemas e plataformas que colocam os atores do pro-

cesso no conhecimento imediato do que é produzido. 

Então você vai repassar para promotor, para o juiz, para 

o defensor público e para o advogado imediatamente. 

Então você vai encurtar o caminho. Acho que o ponto 

principal é esse; encurtar os caminhos, mas logicamente 

de forma lícita.

Representante do MPPB:
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Da mesma forma, os profissionais ouvidos em São Paulo associaram a 

aproximação e a boa relação entre policiais, peritos e promotores aos 

bons resultados alcançados no estado. Para o representante do MPSP,  

o envolvimento ativo dos promotores na investigação e o direcionamento 

da ação penal contribuem para que inquéritos relatados com autoria levem 

a denúncias. O entrevistado destacou que a comunicação entre as par-

tes não pode se resumir a pedidos e autorizações de dilação de prazo,  

mas deve incluir o diálogo direto desde a primeira remessa do inquérito:

+

Acho que o MP direcionando como ele quer a investigação,  

já desde a primeira dilação de prazo, já é um ponto que 

funciona bastante, porque não vai acontecer do delegado 

Representante do MPSP:

ficar um ano ou dois com o inquérito, relatar e o promotor 

falar “pô, não foi feito nada” e, de repente, começa tudo 

de novo e passam mais dois anos e já foi.  Então acho que 

a função do Ministério Público, até por ele ter o controle 

externo da atividade policial por força da Constituição, ele 

tem que fazer esse acompanhamento desde o primeiro 

momento.

+

Durante a fase pré-processual, o Ministério Público exerce as importantes 

funções de acompanhar o inquérito, autorizar dilações de prazo, solicitar 

diligências e analisar denúncias de abusos e violações praticados, entre 

outras. Apesar do reconhecimento da importância de uma maior aproxima-

ção e da construção de relações de confiança entre delegados e promotores,  

a prática demonstra que a devolução do inquérito com pedidos de 

novas diligências feitos pelos últimos gera desconforto para os primeiros 



38

05  A INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS NO BRASIL: CAMINHOS PROMISSORES PARA A SUPERAÇÃO DE DESAFIOS E FRAGILIDADES COMUNS

Lições sobre o esclarecimento de homicídios no Brasil: Práticas promissoras e caminhos a seguir - Sou da Paz

(AZEVEDO & VASCONCELLOS, 2011). Portanto, medidas voltadas a 

reduzir pontos de atrito e a aprimorar fluxos são bem-vindas e favorecem  

a investigação criminal.

Nesse sentido, o promotor ouvido ressaltou a excelente comunicação entre 

os promotores das varas do júri da capital e os delegados do DHPP-SP, 

também indicada como fator positivo pelo delegado entrevistado, para 

quem a confiança mútua conquistada ao longo dos anos favorece o tra-

balho investigativo:

Ainda que a maior parte das reflexões dos entrevistados tenham feito 

referência ao relacionamento entre Polícia Civil e Ministério Público, des-

taca-se a fala do delegado paulista sobre os benefícios da existência de 

papiloscopistas e peritos nos plantões, junto com as equipes policiais que 

comparecem aos locais de crime, responsáveis pelas investigações pre-

liminares. A reunião desses profissionais durante os plantões favorece a 

troca de ideias e do diálogo e, consequentemente, a compreensão sobre 

a necessidade e as limitações de determinadas perícias, por exemplo.
+

Com o tempo, o DHPP, criado em 87, a gente conse-

guiu ter uma confiabilidade com o Ministério Público 

e isso é muito importante. Então o Ministério Público 

Representante do DHPP-SP:

confia no seu trabalho e se eu estou pedindo uma pri-

são temporária, é porque sabe que eu tenho alguma 

coisa. Se eu estou pedindo uma busca e apreensão,  

o Ministério Público sabe que eu necessito daquela busca 

e apreensão. Se eu preciso de uma quebra de sigilo… Esse 

trabalho de confiabilidade é importante, é bom e é impor-

tante para eles também porque o objetivo final é esse.  

+



39

05  A INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS NO BRASIL: CAMINHOS PROMISSORES PARA A SUPERAÇÃO DE DESAFIOS E FRAGILIDADES COMUNS

Lições sobre o esclarecimento de homicídios no Brasil: Práticas promissoras e caminhos a seguir - Sou da Paz

Também em Campina Grande, a parceria e a comunicação ágil com o 

Instituto de Polícia Científica (IPC) foram apontadas pela delegada entrevis-

tada como essenciais para que os laudos sejam produzidos e encaminha-

dos em curto espaço de tempo, o que é imprescindível em investigações 

de homicídios:

Nós tivemos uma excelente parceria com o IPC aqui 

em Campina Grande. [...] Então, é realmente uma par-

ceria. Um trabalho que dá certo, que vem dando certo.  

Esse contato de WhatsApp funciona muito também. 

Então, às vezes, a gente precisa de um laudo que ainda 

não chegou, então a gente solicita ao diretor do IPC e 

imediatamente ele providencia, já encaminha. Não temos 

problema com a perícia aqui, não. 

Representante da PCPB:

Reconhecido pela literatura internacional como elemento que favorece o 

esclarecimento de homicídios (CARTER & CARTER, 2016), o estreitamento 

das relações com peritos também foi apontado pelo representante do 

MPDFT entrevistado, que relatou como a requisição de perícias deve ser 

feita de forma cuidadosa, evitando pedidos genéricos que geram trabalho 

desnecessário, atrasam a produção dos laudos e nem sempre geram resul-

tados úteis à investigação. Segundo o entrevistado, trata-se de conhecer 

as potencialidades e as limitações do trabalho pericial de modo a fazer 

requisições adequadas e que possam ser atendidas:

+

[...] nesse nosso trabalho, no núcleo, um dos objetivos 

de estreitar o contato com os peritos é justamente esse.  

Eu tive um feedback muito bom e hoje existe uma conversa 

Representante do MPDFT:
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de quando é crime de homicídio; se o promotor ou o dele-

gado sinalizarem para o perito que aquele celular de fato 

pode ser fundamental, ele passa na frente da fila. Não 

pode ser toda e qualquer, porque senão daqui a pouco 

você tem a prioridade da prioridade da prioridade, né? [...] 

Conversando com os peritos, a gente vai aprendendo e,  

aos poucos, vai tentando melhorar quando vai para o 

perito uma requisição do tipo “extrai os dados, ponto”. 

Aí vai para fila, porque tem que extrair os dados e tem lá 

uma fila mesmo. É diferente de uma requisição do tipo, 

olha, tenta achar uma conversa dos dias tais aos dias tais. 

+

As iniciativas mencionadas pelos entrevistados permitem que melhores 

resultados sejam alcançados, pois a comunicação e os momentos de diá-

logo entre delegados, peritos e promotores favorecem a articulação entre 

as instituições envolvidas, minimizando a insatisfação de umas em relação 

às outras (COSTA, ZACKSESKI & MACIEL, 2016), que decorre, em larga 

medida, da falta de comunicação e do baixo nível de conhecimento sobre 

o trabalho realizado por cada um. 

Assim, por exemplo, pedidos de inquirição de testemunhas considera-

dos inúteis ou inviáveis são ignorados ou não priorizados, levando à sua 

repetição. Fundamental para aumentar as chances de esclarecimento 

de homicídios, a preservação do local do crime depende da articulação 

entre policiais civis, militares e peritos, que acusam uns aos outros por 

erros e discordâncias quanto aos procedimentos mais adequados. Os 

policiais militares são acusados de não isolar e preservar adequadamente 

os locais, ao passo que investigadores se queixam do trabalho realizado 

pelos peritos, considerado limitado a propósitos específicos. A desar-

ticulação persiste na investigação de seguimento, manifestando-se na 

inexistência da troca de informações entre peritos, agentes policiais e 

delegados (FERRAZ, 2018).
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Dados os baixos índices de esclarecimento de homicídios no Brasil,  

são escassas as informações sobre medidas exitosas adotadas por esta-

dos no sentido de aumentar a eficiência e a eficácia da investigação dos 

crimes contra a vida. Contudo, entre os elementos apontados por pesqui-

sadores como boas práticas adotadas em determinadas unidades federa-

tivas, destaca-se a criação de unidades especializadas em investigação de 

homicídios e a divisão funcional de suas equipes por regiões, o que leva à 

especialização e à responsabilização territorial dos agentes e delegados. 

Nas entrevistas realizadas, várias foram as menções à especialização como 

fator crucial para aumentar a eficiência e a eficácia das investigações de 

homicídios. No Distrito Federal, por exemplo, o promotor entrevistado 

ressaltou que, mesmo nas delegacias territoriais, existe algum grau de 

especialização em função da criação das Seções de Investigação de 

Crimes Violentos (SICVio). Segundo o entrevistado, mais do que permitir 

ESPECIALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DOS ATORES 
ENVOLVIDOS NA INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS

a aquisição de conhecimentos sobre dinâmicas criminais específicas, esse 

movimento representou uma mudança cultural, reforçando a percepção 

sobre a necessidade de especialização de agentes e delegados:

+

Hoje a gente já tem delegacias que resolveram... as que 

tem o maior número de homicídios, elas já estão sepa-

rando agentes só para cuidar de homicídio dentro da 

estrutura delas. Ainda que a estrutura seja a SICVio, que 

é Seção de Investigação de Crimes Violentos, o delegado 

pega e fala “tudo bem, mas esses quatro agentes aqui, 

esses cinco agentes aqui vão cuidar só de homicídios”. [...] 

os delegados já começam a separar agentes que ficam 

Representante do MPDFT:
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só por conta de esclarecer homicídio. Eu acho que isso 

é importante. [...] Porque o delegado começa entender, 

começa a conhecer mais a fundo os casos que ele tem 

que cuidar. Eles começam a aumentar o número de agen-

tes de polícia e começam a entender a necessidade de 

especializar esses agentes.

+

No caso do DHPP-SP, os locais de crime são atendidos por equipes de 

plantão que não necessariamente conhecem as dinâmicas criminais dos 

territórios, já que sua atuação não é circunscrita a quaisquer regiões, 

mas cujos profissionais são especializados na investigação preliminar.  

O delegado entrevistado relatou medidas adotadas com o objetivo de apri-

morar o trabalho feito nos locais de crime, envolvendo, sempre que possí-

vel, policiais das delegacias responsáveis pela investigação de seguimento:

Então, por exemplo, “oh, eu tô saindo pra atender um 

na área do 78 (78º DP)”.  Nada me impede de ligar para 

um colega que faz a área do 78 e dizer: “oh, colega, 

tô indo atender um local seu aí, quer alguma coisa?”.  

Às vezes, se o colega está disponível, ele até vai junto. 

Então você tem um pouco mais de facilidade nessa situ-

ação, principalmente naqueles casos que são de maior 

repercussão. Por exemplo, a terceira delegacia, que é a  de 

chacinas, têm uma escala específica de plantão à distância.  

Se aconteceu uma chacina, eles são acionados, então 

além da equipe de plantão, que vai fazer um trabalho 

pericial preliminar, já vai uma equipe de chacina acom-

panhar isso e já dá início à investigação.

Representante do DHPP-SP:
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Esse modelo de trabalho possibilita unir a especialização da investigação 

preliminar a outras formas de especialização, além de favorecer o intercâm-

bio de informações entre todos os que investigarão determinado homi-

cídio, independentemente de em qual etapa atuarão. Além disso, indica 

que há várias formatações possíveis, já que na Delegacia de Homicídios 

de Campina Grande, por exemplo, a investigação de um homicídio é con-

duzida do início ao fim pela mesma equipe. 

Durante as entrevistas, foi citada não somente a especialização das Polícias 

Civis e a criação de departamentos ou delegacias especializados, mas 

também a especialização do próprio Ministério Público. Os três promo-

tores ouvidos apontaram que a dedicação exclusiva ao júri contribui para 

o esclarecimento dos homicídios, já que promotores atuantes em áreas 

diversas não dispõem do mesmo tempo para dedicar aos inquéritos de 

homicídio, que envolvem maior grau de complexidade:

A gente tem muitos promotores que só cuidam de júri. 

Então é um cara que tem tempo para cuidar do caso, para 

ligar e conversar com o delegado. Eu sei que, por exem-

plo, um promotor de comarca do interior do país, está 

fazendo audiência de família, está fazendo outra audiência 

de pequenas causas..., então quer dizer, como que ele vai 

parar para ligar para o delegado? E isso é uma coisa que a 

gente pode fazer aqui por causa da nossa especialização.  

Representante do MPDFT:
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Também com relação à especialização do Ministério Público, o promo-

tor fez referência à existência de um núcleo exclusivamente dedicado 

ao controle externo da atividade policial como aspecto positivo para  

a investigação criminal:

Eu acho uma coisa que facilita no Distrito Federal é a 

especialização do Ministério Público aqui, sabe. Temos 

um núcleo de controle externo da atividade policial, 

então o promotor que vai processar policial ou que vai 

processar delegado, em geral, não sou eu, que estou ali 

trabalhando, é outro promotor. Isso ajuda a manter uma 

relação mais cordata. Eu acho que isso é um dos fatores 

que ajudam bastante; essa especialização que a gente 

pode ter aqui no Distrito Federal. 

Eu vou te falar em termos de promotoria, a nossa pro-

motoria do júri só faz crimes contra a vida. É diferente 

quando cai com a gente do que você pegar um promo-

tor do interior, que é de clínica geral e faz tudo; a visão 

é diferente. [...] Aqui, temos um olho diferente para o 

homicídio, é diferente a investigação de homicídios,  

Representante do MPDFT:

Representante do MPSP:

Para o representante do MPPB, promotores especializados na perse-

cução penal de homicídios também são essenciais para a etapa pos-

terior à denúncia, notadamente pelas particularidades do júri popular.  

De igual modo, o representante do MPSP entrevistado entende que as 

peculiaridades do crime de homicídio requerem um olhar diferente, tanto 

por parte da Polícia Civil, quanto do Ministério Público:

+
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do tráfico, do roubo, do estupro. [...] Se o cara ficou 25 

anos na Promotoria do Júri, ele conhecia tudo do Tribunal 

do Júri. O que ele já viu de plenário, de caso... então não 

vai surgir um negócio na frente dele e ele não vai saber 

o que fazer. 

+

Assim como ocorre em relação aos agentes policiais e delegados, promo-

tores também podem atuar em casos de homicídios ocorridos em regi-

ões específicas – esse arranjo foi destacado pelo delegado do DHPP-SP 

entrevistado, para quem a especialização territorial dos promotores do júri 

facilita a articulação e o diálogo com as equipes policiais correspondentes.  

A combinação de delegacias especializadas e núcleos do Ministério Público 

especializados em homicídios propicia maior grau de coordenação e comu-

nicação entre policiais e promotores. Para o promotor do MPSP entrevis-

tado, ainda que possível, a relação estreita com agentes e delegados das 

delegacias territoriais é mais difícil, dado o número de distritos policiais 

existentes na cidade. 

As práticas relatadas encontram respaldo na produção científica,  

seja nacional ou internacional. Pesquisas internacionais apontam a existên-

cia de promotores exclusivamente dedicados aos casos de homicídio como 

fator que contribui para investigações eficazes (CARTER & CARTER, 2016).  

Já a literatura nacional considera benéfica a divisão das equipes por regi-

ões de atuação, pois possibilita que os agentes adquiram conhecimento 

sobre as dinâmicas criminais locais, o que facilita a investigação dos homi-

cídios (ZILLI & VARGAS, 2010). 

Por fim, deve-se ressaltar outro aspecto mencionado pelos entrevistados 

e que contribui para a crescente especialização dos atores dedicados à 

investigação dos homicídios. A baixa rotatividade das equipes, seja das 

Polícias Civis, seja dos Ministérios Públicos, foi indicada como fator que 

impacta positivamente o trabalho. Segundo a delegada titular da Delegacia 

de Homicídios de Campina Grande, a manutenção de uma base de poli-

ciais – “oxigenada” pela chegada de novos membros em determinados 

momentos – é fundamental, pois os conhecimentos adquiridos ficam na 

delegacia e são disseminados para os recém-chegados:
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Hoje, basicamente, temos uma parcela que tem muito 

tempo e outra renovada; é bem misto. Tem aqueles que 

já estão há algum tempo e que tiveram mais treinamento 

já que, do ano passado para cá, não tivemos treinamento. 

[...] então tem uma base e outros novos que oxigenam 

mais a delegacia. Mas não tem muita rotatividade não: 

são basicamente alguns que chegam a pincelar com o 

tempo, mas a maioria aqui já está bem estabilizada. 

Minha sala é completamente aberta, se o colega tem 

dúvida, ele sabe que pode vir aqui, sentar e tentar pegar 

o know-how e experiência nossa e a gente também, ao 

mesmo tempo, fica acompanhando. Você vai passando 

essas informações. E isso acontece com o escrivão, com o 

investigador, com o delegado. Uma das características do 

departamento e uma das coisas que também acabaram 

Representante do PCPB:

Representante do DHPP-SP:

Com relação à São Paulo, a baixa rotatividade das equipes do DHPP-SP 

foi destacada pelo delegado entrevistado, para quem essa característica 

garante a continuidade do trabalho desenvolvido. O delegado ressaltou, 

contudo, a necessidade da reposição dos profissionais aposentados:

+
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prejudicando: aqui a gente preza para que o policial 

fique por muito tempo. Se você for passando por umas 

equipes aí, o policial tem 15, 12, 20 anos de Homicídios.  

Isso é bom. Só que tem um lado ruim; tá todo mundo se 

aposentando. E como não tem essa reposição; não houve 

essa reposição a médio e longo prazo, acaba carecendo 

de mão de obra. 

+

As falas dos entrevistados corroboram os achados da literatura nacio-

nal, que considera a criação de delegacias e departamentos especializa-

dos em investigação de homicídios em alguns estados – como Alagoas, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, entre outros 

 – um fator que contribuiu para aumentar a integração e a coordenação 

dos trabalhos investigativos, por exemplo, pela participação de peritos 

nos locais de crimes. Além disso, por contarem com maiores efetivos,  

as investigações por elas realizadas são mais céleres (COSTA, 2013). 

A partir das entrevistas realizadas, conclui-se que fatores como a espe-

cialização dos atores e a ampliação do grau de articulação de suas ações 

estão relacionadas. Nesse sentido, a criação de unidades especializa-

das – ou, como no caso do Distrito Federal, de seções especializadas 

dentro das delegacias territoriais – nas Polícias Civis e nos Ministérios 

Públicos é uma prática que proporciona melhores resultados em 

matéria de esclarecimento de homicídios. No entanto, sem ferramen-

tas que facilitem e agilizem a investigação e a tramitação dos inquéri-

tos, os esforços de articulação e seus resultados são comprometidos.  

 

O estabelecimento de relações próximas e estreitas entre policiais, peritos 

e promotores é essencial para contornar esses desafios, mas a investiga-

ção policial também tem sua eficiência e eficácia ampliadas por meio do 

emprego de ferramentas tecnológicas. Todos os entrevistados narraram 

que a existência do inquérito eletrônico – e, nos casos do Distrito Federal e 

da Paraíba, sua tramitação via Processo Judicial eletrônico (PJe) – conferiu 

USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E 
INOVAÇÕES NA INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS
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agilidade à investigação. A tramitação eletrônica representa um avanço 

extremamente importante, pois evita que a investigação seja paralisada 

ou perca ritmo enquanto o inquérito físico circula entre as instituições:

[A tramitação é] Eletrônica, fazemos tudo pelo PJe,  

que é um programa do Tribunal de Justiça. Então vai tudo 

pelo PJe e temos uma resposta rápida, como eu falei no 

início. A interação é muito importante; existe essa intera-

ção e esse comprometimento do Ministério Público e do 

Judiciário, de forma que, quando a gente envia pedidos 

de medida cautelar ou o próprio relatório com prisão,  

a gente rapidamente tem resposta.

Representante do PCPB:

Outras ferramentas foram citadas, como a digitalização das perícias na 

Paraíba. Segundo o representante do MPPB entrevistado, os laudos 

das perícias realizadas no estado são inseridos em um banco de dados,  

que pode ser acessado por policiais e promotores. Assim, os laudos che-

gam a todas as partes imediatamente. Trata-se, portanto, de mais uma 

ferramenta desenhada para mitigar os impactos negativos de um modelo 

de investigação ainda muito burocrático:

Então a perícia, quando realizada, vai para um banco de 

dados; o promotor vai ter acesso através de uma senha 

e ele já pode diretamente solicitar aquilo ali e, online, já 

consegue baixar. Isso encurta os caminhos. Não vai expe-

dir um ofício ao delegado, que vai expedir um ofício ao 

IPC, para juntar o inquérito depois retornar, então você 

encurta caminhos. 

Representante do MPPB:
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O mesmo entrevistado relatou, ainda, a existência do sistema “Pandora”,  

um banco de dados criado pelo MPPB que permite a pesquisa de infor-

mações sobre suspeitos, como dados de parentesco e local de residência. 

O sistema funciona como uma importante ferramenta de investigação:

Nós temos um sistema do Ministério Público da Paraíba 

[...] que se chama “Pandora”. Um sistema fantástico de 

banco de dados, que você faz pesquisa de pessoas, 

de dados e de vínculos de parentesco. Se você colocar 

seu nome e seu CPF, vai abrir uma árvore dizendo de 

quem você é vizinho, quem é mãe, de quem é parente. 

Representante do MPPB:

+

Então, quando analisamos aquilo ali para ir ao plenário,  

já posso perguntar à testemunha "você é vizinho do 

Doutor fulano?”. [...] Também é uma ferramenta de inves-

tigação. Você pode investigar, por exemplo, automóveis 

através de placa, verificar o proprietário do automóvel, 

se é servidor público ou se não é, se tem contrato com 

alguém. Então você pode fazer um apanhado bacana 

através do “Pandora”. 

+

O MPSP também desenvolveu um sistema próprio, o SIS MP Integrado,  

em que são registradas as informações sobre cada inquérito que chega a 

conhecimento do órgão. Existente desde 2007, o SIS MP Integrado con-

siste hoje em um rico banco de dados em que são registradas todas as 

manifestações do Ministério Público e um resumo de todo o inquérito.  
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O sistema permite a pesquisa de informações e padrões, funcionando 

não apenas como uma ferramenta de gestão, mas de inteligência e 

investigação.

Reconhecida como um obstáculo à eficiência das investigações de homicí-

dios, a excessiva burocracia do inquérito policial está relacionada à ausên-

cia ou à escassez de recursos tecnológicos dos quais dispõem os atores 

envolvidos. Entre outros desafios, as “idas e vindas” do inquérito policial 

físico prejudicam o ritmo das investigações, ao mesmo tempo em que,  

frequentemente, limitam-se a pedidos e autorizações de dilação de prazo. 

Assim, a investigação fica condicionada a trâmites burocráticos, por vezes 

confundindo-se com eles. 

Há, portanto, um crescente “desencaixe” entre a complexa realidade da 

investigação de homicídios e os instrumentos dos quais as partes envolvi-

das dispõem. O inquérito passa a ser considerado uma ferramenta pouco 

ágil e adequada diante de um volume cada vez maior de homicídios cujas 

dinâmicas são complexas (ZILLI & VARGAS, 2010).



06 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
E RECOMENDAÇÕES
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O aprimoramento da investigação de homicídios terá como consequência 

o aumento dos índices de esclarecimento desses crimes, fundamental para 

garantir aos brasileiros o direito à verdade e à justiça sobre as mortes de 

seus entes queridos.

O fato de que milhares de mortes violentas permaneçam sem resposta é 

inaceitável em uma sociedade democrática e corrói a confiança da popu-

lação nas instituições. Tem-se, então, um círculo vicioso: se o Estado é 

incapaz de responsabilizar homicidas, a colaboração com as polícias por 

meio do fornecimento de informações é desencorajada, na medida em que 

pode colocar testemunhas em risco sem garantias de que os resultados 

esperados sejam alcançados. 

Além disso, conforme argumentado pelos entrevistados, o esclarecimento 

de homicídios e a punição de seus autores têm potencial para evitar mais 

mortes, seja pela retirada de homicidas contumazes de circulação, seja 

pelo efeito dissuasório da punição, ou, ainda, pela prevenção ou interrup-

ção de ciclos de vingança privada.

A despeito dos baixos índices de esclarecimento de homicídios encontra-

dos em parte das unidades federativas e dos enormes desafios à inves-

tigação desses crimes, práticas promissoras foram identificadas a partir 

das entrevistas realizadas no Distrito Federal, na Paraíba e em São Paulo. 

Elas consistem em medidas cuja replicação é possível e desejável, sendo 

que parte delas não envolve o dispêndio de recursos ou requer recursos 

mínimos. 

A partir das práticas relatadas, e a fim de aumentar a eficiência e a 

eficácia da investigação de homicídios em outros estados, recomen-

da-se aos governos estaduais, às Secretarias Estaduais de Segurança 

Pública, às cúpulas das polícias e aos Ministérios Públicos Estaduais:

INVESTIMENTO EM POLÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Toda a literatura nacional e internacional sobre investigação de homicí-

dios aponta para a importância das provas técnicas, particularmente nos 

casos em que a obtenção de provas testemunhais é mais difícil – como 
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Assim como as provas técnicas, as provas testemunhais foram apontadas 

pelos entrevistados como indispensáveis, servindo como complemento 

das perícias realizadas ou indicando caminhos e suspeitos para sua produ-

ção. Ainda que haja preocupação quanto ao peso das provas testemunhais 

na investigação criminal no Brasil, a literatura internacional também indica 

que as boas relações com a comunidade são fundamentais para o esclare-

cimento de homicídios, pois delas depende a obtenção de testemunhos e 

informações sobre a vítima, suspeitos e possíveis motivações. Nesse sentido,  

é importante que as Academias de Polícia ofereçam formação continuada 

para qualificar o processo de identificação de testemunhas e de coleta de 

provas testemunhais, para que os agentes possam valer-se das técnicas 

mais eficientes e inovadoras existentes e, assim, potencializem o uso das 

provas técnicas produzidas.

FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE IDENTIFICAÇÃO DE 
TESTEMUNHAS E COLETA DE PROVAS TESTEMUNHAIS 

nos que envolvem grupos criminosos e o tráfico de drogas, por exemplo. 

As entrevistas realizadas corroboraram a necessidade de investimento 

nas Polícias Técnico-Científicas, de modo que disponham de recursos 

para a realização de perícias e a produção de laudos com a agilidade que 

a investigação de homicídios requer. Particularmente no Distrito Federal 

e na Paraíba, a qualidade do trabalho pericial foi destacada como fator 

que impacta positivamente as taxas de esclarecimento.

Os entrevistados do estado de São Paulo destacaram a importância dos 

investimentos em recursos que permitam a realização de confrontos balís-

ticos, como o cadastro pelas Polícias Técnico-Científicas de todas as armas 

comercializadas legalmente, a fim de que cada projétil extraído pudesse 

ser confrontado. Essa comparação também permitiria identificar padrões, 

como a prática de homicídios múltiplos por um mesmo autor.
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Corroborando a literatura nacional e internacional, os entrevistados apon-

taram a especialização de policiais e promotores como fator que contri-

bui para bons resultados em matéria de esclarecimento de homicídios. 

 Para além de permitir a aquisição de conhecimentos específicos sobre 

esses crimes, a especialização favorece a troca de informações e a arti-

culação entre as partes envolvidas. Além de temática, a especialização 

pode ser territorial, com a divisão das atribuições das equipes por regiões, 

levando ao aprofundamento dos conhecimentos sobre dinâmicas criminais 

locais. Quando a investigação preliminar e a investigação de seguimento 

forem conduzidas por equipes diferentes, a troca de informações entre 

os profissionais deve ser constante e imediata.

A especialização se beneficia da baixa rotatividade das equipes dedica-

das aos casos de homicídios, seja nas Polícias Civis, seja nos Ministérios 

Públicos. Por tratar-se de crimes complexos, mas cujas ferramentas de 

investigação são basicamente as mesmas disponíveis para a elucidação de 

quaisquer crimes (ZILLI & VARGAS, 2010), o acúmulo de conhecimentos 

sobre as dinâmicas dos homicídios e as particularidades de sua investiga-

ção são fatores de sucesso para seu esclarecimento, apontados por parte 

dos entrevistados. Deve-se ressaltar, contudo, a necessidade de reposição 

dos profissionais que se aposentam ou deixam as equipes, bem como de 

renovação parcial das equipes e de sua formação continuada. É preciso evi-

tar que a valorização da experiência se confunda à visão do esclarecimento 

de homicídios como mera função do “tirocínio policial” (NASCIMENTO, 

2011), ainda que este tenha papel fundamental na investigação criminal. 

 

CRIAÇÃO DE UNIDADES OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS 
PARA ATUAÇÃO EM CASOS DE HOMICÍDIOS

INCENTIVO À LONGA PERMANÊNCIA DE PROFISSIONAIS 
NAS EQUIPES DEDICADAS AOS CASOS DE HOMICÍDIO, 
ALIADA À REPOSIÇÃO SEMPRE QUE NECESSÁRIA E À 
FORMAÇÃO CONTINUADA
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O inquérito eletrônico representa um recurso importante para conferir 

agilidade à tramitação dos inquéritos. Nos estados que estão em fase de 

transição, ou seja, nos quais coexistem inquéritos físicos e eletrônicos,  

é importante avançar nesse processo para que todo inquérito de homicí-

dios tramite eletronicamente. Adicionalmente, as instituições envolvidas 

podem investir na criação de ferramentas e bancos de dados próprios, 

cujo acesso pode ou não ser compartilhado com as demais, dependendo 

de seu propósito. Quanto mais fácil e livre for o acesso de cada instituição 

aos bancos das demais, mais ágil e produtiva será a investigação. No caso 

da Paraíba, por exemplo, a digitalização das perícias e sua disponibilização 

em sistema criado pelo Instituto de Polícia Científica permite que outras 

partes interessadas tenham acesso aos laudos rapidamente.

INVESTIMENTO EM FERRAMENTAS E RECURSOS 
TECNOLÓGICOS QUE AMPLIEM A EFICIÊNCIA E A 
EFICÁCIA DA INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS

Oportunidades de treinamento conjunto, diálogo e intercâmbio de infor-

mações devem ser criadas para que todos os envolvidos na investiga-

ção de homicídios conheçam as potencialidades e limitações do trabalho 

desenvolvido por cada instituição, assim como as dificuldades enfrenta-

das e como minimizá-las. Essa medida permite que todos compreendam 

como suas ações impactam as ações dos demais, favorecendo ou difi-

cultando o esclarecimento de homicídios. Além disso, cria-se um espaço 

para o diálogo, que desfaz tensões entre profissionais cujo trabalho é 

interdependente.

Outras medidas podem ser adotadas pelas próprias delegacias e 

núcleos especializados dos Ministérios Públicos, particularmente 

com vistas a melhorar a comunicação e a articulação entre as partes 

envolvidas na investigação de homicídios:

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E 
FORMAÇÕES CONJUNTAS ENVOLVENDO 
POLICIAIS, PERITOS E PROMOTORES 
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Ainda que não se possa prescindir do inquérito policial e dos meios ofi-

ciais de trocas de informações, os estudos produzidos sobre o tema e as 

entrevistas realizadas deixam claro que a agilidade necessária à investi-

gação de homicídios conflita com a lentidão e a burocracia da tramitação 

do inquérito. A existência do inquérito eletrônico contribui para minimizar 

esse conflito, mas é necessário que a comunicação entre policiais, peritos 

e promotores seja facilitada. Os entrevistados mencionaram a criação 

de grupos de WhatsApp dos quais participam delegados e promotores; 

medida trivial, mas que permite, por exemplo, o acompanhamento de 

requisições feitas e orientações sobre diligências necessárias. Como apon-

tado pelo promotor do MPPB entrevistado, trata-se de “encurtar cami-

nhos”, sempre de forma lícita e sem que os trâmites do inquérito policial 

deixem de ser observados.

CRIAÇÃO DE MECANISMOS E FERRAMENTAS 
DE COMUNICAÇÃO ÁGIL ENTRE POLICIAIS, 
PERITOS E PROMOTORES
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