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APRESENTAÇÃO 

Este relatório se insere no projeto: Pesquisa e análise de dados vinculados ao campo da segurança pública e 

sistema penitenciário, referente ao termo de parceria N° 817052/2015 estabelecido entre o Ministério da 

Justiça e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A meta 03 desse projeto compreende uma ampla análise 

sobre a produção de dados do fenômeno de homicídio. Apesar da modernização tecnológica do Estado ter 

permitido uma maior produção de dados, ainda são enormes os desafios para que esses dados sejam 

efetivamente transformados em informação e conhecimento. O presente estudo pretende contribuir nesse 

sentido, reforçando a necessidade de processos transparentes e de claras atribuições de responsabilidades.  

A meta 03 está dividida em três etapas. A primeira etapa constitui um estudo das classificações estatísticas e 

tipificações penais de mortes violentas nos compêndios internacionais e iniciativas federais. Nas etapas 

seguintes, o foco será especificamente o contexto brasileiro. Assim, na segunda etapa será realizada uma 

análise comparativa entre os dados coletados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério 

da Saúde e os dados coletados pelo Sistema Nacional de Estatísticas em Segurança Pública e Justiça Criminal 

(SINESPJC). E, na terceira etapa serão discutidas as diretrizes estabelecidas pelas Secretarias de Segurança 

Pública ou Defesa nas unidades da federação brasileira para contar o fenômeno. 

O presente relatório constitui a etapa 01 da meta 03 e está dividido em 5 sessões. A primeira sessão traz 

referências sobre a criação das iniciativas internacionais de estatísticas criminais e apresenta as principais 

dificuldades dessas empreitadas. Na segunda sessão são apresentados os principais projetos de comparação 

de estatísticas criminais, mais especificamente de homicídios, no contexto internacional bem como as 

iniciativas semelhantes no contexto federativo do Brasil. Em seguida, na terceira sessão, são determinados os 

elementos necessários aos metadados de estatísticas de crime para esclarecer as possibilidades de 

comparação. Na quarta sessão é discutido o conceito de homicídio segundo diferentes instituições e suas 

publicações/pesquisas e quais os fenômenos que incluem ou excluem de suas contagens. Finalmente, na 

quinta sessão são apresentadas considerações finais visando a superação da opacidade e a produção de  mais 

informação. 

Esperamos que este conjunto de estudos possa contribuir para uma maior transparência e qualidade de 

informação nas políticas de segurança pública.  
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1. Introdução: as dificuldades inerentes às estatísticas baseadas em registros 

administrativos 

Tentar medir a violência e a criminalidade é uma tarefa difícil pela sua amplitude e dinâmica, mas também 

porque as fontes de informação – principalmente as oficiais – possuem fraquezas, especialmente no que tange 

à disponibilização. Uma das razões é definida por Tilley: “nem todos os crimes são notificados e nem todos 

aqueles que são notificados são registrados” (2009, p. 161). São duas diferentes situações que os criminólogos 

chamam de cifra negra e cifra cinza – esta última ocorrendo quando a vítima chega a entrar em contato com 

a polícia, mas assim mesmo o crime não é registrado. Esses crimes ocorridos mas não registrados pelas 

entidades responsáveis, principalmente pela polícia, constituem a cifra oculta. Ela não só está relacionada a 

lacunas no registro, mas também à existência de determinadas ocorrências que têm maiores possibilidades 

de serem incluídas no sistema devido a diversos elementos, como por exemplo: seriedade do crime, interesses 

institucionais, alterações legais ou mudanças no manejo do registro que possam incidir nas estimativas 

fornecidas acerca da criminalidade.  Assim, por exemplo, crimes em que os bens subtraídos são segurados, 

como veículos, tem maior probabilidade de registro, ao contrário dos crimes cometidos por pessoas 

conhecidas da vítima, que tem menor probabilidade de registro. 

Por sua vez, os aspectos técnicos do registro e a produção de estatísticas criminais apresentam dificuldades, 

tais como: diferenças na unidade de análise, brechas na cobertura onde se pode notificar a ocorrência, 

deficiências tecnológicas, o processo de sistematização dos antecedentes ou aspectos institucionais que 

marcam o funcionamento e, com isso, a produção de informação.  

Nesse sentido, as pesquisas de vitimização pretendem complementar o registro ao indagar sobre a totalidade 

das ocorrências, principalmente aquelas não notificadas, para atingir maior conhecimento sobre a real 

incidência do crime em uma população determinada. Para isso, são utilizados desenhos mostrais que 

permitam uma adequada representação da população a estudar e, assim, a formulação de uma metodologia 

padronizada a ser reproduzida. Dessa maneira, é possível obter informação comparável para conhecer a 

evolução nas ocorrências criminais e caracterizar a percepção de insegurança ou outras dimensões, como 

confiança na polícia, mecanismos de prevenção adotados, vitimização repetida, etc. Esses tipos de 

instrumentos não estão isentos de críticas e dificuldades, sobretudo no que diz respeito à aplicação 

sistemática das medições ou seu alto custo associado. Assim, por exemplo, no Brasil foram realizadas apenas 

três pesquisas nacionais de vitimização, em 1988 (IBGE), 2009(IBGE) e 2013 (MJ-SENASP) e nenhuma delas é 

totalmente comparável. 

De acordo com Anna Alvazzi del Frate (2010), existem outros elementos que atrapalham a construção de um 

sistema sólido de estatísticas criminais. Dois elementos de alta relevância são as dificuldades de financiamento 
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e a falta de capacidades. Ambos afetam o desenvolvimento de metodologias e instrumentos, incidindo no 

nível de registro e, consequentemente, na qualidade das estatísticas criminais geradas.  

Por sua vez, existem aspectos de ordem política como: o escasso compromisso das autoridades do governo 

para a produção de estatísticas, a ausência de legislação adequada para regular processos e instituições 

responsáveis, o uso não apropriado dos dados devido à insuficiência de informação ou possível efeito político. 

Esses são outros elementos que limitam tanto a produção quanto a difusão de dados em matéria de violência 

e criminalidade.  

Assim, o esforço por conhecer a criminalidade real é um processo em constante construção, tanto pelo alcance 

das metodologias e instrumentos utilizados, como também pela articulação das fontes de informação primária 

disponíveis. 

Se medir a criminalidade a partir de registros oficiais já é um problema complexo, tanto mais é procurar fazer 

comparações entre diferentes sistemas de registros. A questão que se coloca nos levantamentos de 

estatísticas criminais de diferentes locais é: teríamos algo minimamente comparável fazendo um 

levantamento internacional? Estamos falando aqui de diferentes maneiras de definir os crimes, de diferentes 

níveis de notificação, de distintos sistemas de justiça criminal, de diversas formas de contar os crimes e de 

registrá-los. Levantamentos comparativos são muito heterogêneos e sem um grande esforço de 

compatibilização corremos o risco de comparar bananas e maças, como frequentemente ocorre nas 

comparações internacionais.  

Este esforço prévio de compatibilização, que deve preceder qualquer coleta, traduz-se na prática numa 

extensa e detalhada coleta de meta dados. No tópico seguinte abordaremos alguns dos problemas mais 

comuns de compatibilização quando comparamos dados criminais de homicídio e as estratégias elaboradas 

em outros levantamentos para lidar com estas diferenças.  

 

2. Esforços de padronização de estatísticas de homicídios  

Pelo que consta, a ocasião mais antiga na qual se considerou a ideia de uma base de estatísticas criminais 

internacional ocorreu no Congresso Geral de Estatística, realizado em Bruxelas em 1853. Um segundo grande 

esforço neste sentido foi feito no Congresso Internacional sobre Prevenção e Repressão ao Crime, organizado 

em Londres em 1872. A justificativa prévia para coletar e comparar estatísticas de forma mais ampla do que 

apenas a nível nacional, foi originalmente inspirada na etiologia criminológica - a busca pelas "causas” do 

crime. Essa origem é compreensível como um produto do otimismo positivista sobre a utilização de métodos 

quantitativos para estabelecer explicações no final do século XIX. 
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Já nestes primeiros encontros emergiu o problema da comparabilidade de definições dos crimes. Do mesmo 

modo, as justificativas do porque construir uma base de estatísticas no nível internacional e da validade de 

fazer comparações entre países com essas estatísticas foi uma fonte de dificuldades desde o início (Burnham, 

1997).  

O Crime Trend Survey (CTS) é o maior projeto de criminologia comparada no mundo que usa como fonte os 

dados administrativos oficiais. Ele é conduzido pela ONU desde os anos 70 para levantar dados sobre um grupo 

de crimes específicos bem como características dos sistemas de justiça criminais e abrange a quase totalidade 

de países do mundo. O segundo inquérito Crime Trend Survey CTS, desenvolvido na reunião de peritos da 

Rutgers University nos EUA, foi a primeira coleta que refletiu uma mudança explícita nesta lógica. O foco das 

pesquisas se afastou das causas do crime para focar nas operações dos sistemas de justiça penal. Este foco 

estava mais em sintonia com a missão geral da Organização das Nações Unidas - uma das quais é ajudar os 

governos na gestão da justiça criminal e convidando os Estados a fornecer uma contabilidade oficial para a 

comunidade internacional de suas operações de justiça criminal. Os números relativos à criminalidade 

registrada são indicadores de comportamento social, mas neste contexto são, principalmente, vistos como 

indicadores da carga de trabalho com o qual as agências do sistema penal lidam. As demais estatísticas formam 

um registro de como o sistema responde a essa carga de trabalho. Comparações entre países de diferentes 

padrões de processamento de casos podem gerar uma imagem limitada, porém útil, da justiça criminal em 

ação. Isso pode, por sua vez, vir a ser uma justificativa válida para a coleta de estatísticas sobre a criminalidade 

e da justiça penal a nível internacional. (Burnham, 1997) 

Talvez a parte mais delicada quando se trata de produzir estatísticas criminais comparadas seja aquela relativa 

à definição dos crimes. Apesar da similaridade da maioria dos sistemas legais, existem muitas diferenças com 

relação ao que se incluiu ou exclui em determinada estatística. Para lidar com este problema, tanto as 

pesquisas de vitimização quanto as coletadas com base nos registros administrativos oficiais partem de 

definições genéricas de crimes, que nem sempre coincidem com as definições legais de cada país. Geralmente, 

no decorrer dos questionários de vitimização, somente após a aplicação de questões adicionais é que se chega 

a uma aproximação do que se entende sob aquela definição. As vítimas geralmente tem dificuldade de 

diferenciar os tipos legais de furto e roubo, por exemplo. Assim, pergunta-se se o incidente envolveu violência 

ou ameaça de violência e a posteriori o pesquisador classifica o crime, segundo as respostas do entrevistado. 

É uma forma de compatibilizar os incidentes, não obstante as diferentes definições legais de furto ou roubo, 

que podem variar de país para país.  

Tomemos como exemplo um crime aparentemente inequívoco como o homicídio intencional (doloso) cuja 

definição mais simples é matar alguém propositalmente. Mesmo aqui podemos estar diante de diferentes 

tipos de comportamento. Entre outras modalidades temos as agressões seguidas de morte, a eutanásia, o 
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infanticídio e os homicídios tentados. Podemos estar falando também de assistência ou induzimento ao 

suicídio, aborto e homicídios cometidos por negligência. É preciso saber em cada caso o que cada país incluiu 

ou exclui das suas estatísticas de homicídio. 

 

2.1 Principais projetos envolvendo comparações de estatísticas criminais de homicídios no contexto 

internacional 

Os levantamentos internacionais de dados criminais comparados enfrentam muitos dos problemas que os 

estados federados, como o Brasil, também enfrentam para construir uma base estatística criminal unificada: 

eles não são os produtores dos dados, mas apenas reúnem as informações produzidas em outras instâncias.  

Listamos abaixo experiências que implicam ou deveriam implicar compatibilização de dados: compilações de 

dados criminais comparados e iniciativas realizadas especificamente com o propósito de estabelecer 

parâmetros para a produção de estatísticas.  

United Nations Crime Trends Statistics (UN-CTS) - O principal objetivo das Pesquisas das Nações Unidas sobre 

Tendências Criminais e Operações de Sistemas de Justiça Criminal é coletar dados sobre a incidência de crimes 

reportados e as operações de sistemas de justiça criminal, com vista a melhorar a análise e a divulgação dessa 

informação em nível mundial. Os resultados da pesquisa fornecem uma visão geral das tendências e inter-

relações entre as várias partes do sistema de justiça criminal, para promover a tomada de decisão informada 

da administração, tanto nacional como internacionalmente.  

Alertamerica – Observatório de segurança da OEA (Organização dos Estados Americanos), que compila dados 

sobre criminalidade e violência, oferta e demanda de drogas, sistemas carcerários, atores na área de 

segurança (polícias) e pesquisas de vitimização de 34 países do continente americano. 

Sistema regional de indicadores estandarizados de convivencia y seguridad ciudadana (SES) – Projeto do BID 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento) que busca melhorar e tornar comparáveis dados sobre crimes e 

violência de 15 países da América Latina e Caribe (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, 

Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai). 

UNODC - International Classification of Crime for Statistical Purposes – ICCS – Trata-se de um framework de 

classificação de infracções penais. Com base em conceitos e princípios acordados internacionalmente, a ICCS 

consiste de um quadro para alocar infracções penais semelhantes em categorias hierárquicas. O objetivo é 

melhorar a consistência e comparabilidade internacional das estatísticas da criminalidade e melhorar as 

capacidades analíticas, tanto a nível nacional e internacional. A classificação foi referendada pela Comissão de 

Estatística das Nações Unidas e pela Comissão sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal. 
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Institucionalidad y datos en Las Americas – Publicação de 2009 da FLACSO - Chile (Faculdade Latino-

Americana de Ciências Sociais), com informações sobre a institucionalidade das forças de segurança pública e 

dados estatísticos referentes ao período de 2005-2007 para 11 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, México, Peru e Estados Unidos). 

Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada (RELASEDOR) – Tem como objetivos construir 

um sistema integral, confiável e consolidado de compilação de dados e análises sobre delinquência e  

segurança cidadã na América Latina e, igualmente, utilizar esses dados para desenvolver recomendações de 

políticas públicas. Dessa maneira, os objetivos específicos da RELASEDOR são: 1) promover a melhoria das 

estatísticas nacionais sobre delinquência e segurança cidadã, promovendo a conscientização sobre a 

importância de se reforçar a qualidade das mesmas; 2) construir um sistema de compilação e divulgação de 

dados de segurança e crime organizado; 3) analisar e realizar pesquisas sobre temas e problemáticas 

vinculadas a segurança cidadã e crime organizado na América Latina; e 4) elaborar uma série de contribuições, 

em termos de política pública, com base na análise das estatísticas disponíveis.  

PNUD - Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Informe 

Regional de Desarollo Humano 2013-2014. Trata-se de um tradicional projeto da ONU para mensuração do 

desenvolvimento humano no mundo através do IDH. Neste caso, o PNUD organizou um informe específico 

para a região, analisando em profundidade dados sobre segurança. 

Crimen e inseguridad. Indicadores para las Americas - Publicação da FLACSO de 2010, parte do Proyecto 

Violencia y Criminalidad en América Latina y el Caribe, do BID. Busca propor uma integração das informações 

sobre violência e criminalidade nos países latino-americanos na busca de comparabilidade, através de alguns 

diagnósticos e apontamentos dos índices dos diferentes países.   

Protocolo de Bogotá - Um grupo de organizações da sociedade civil e acadêmicos reuniu-se em 2015 em 

Bogotá com o intuito de criar um protocolo que tornasse as estatísticas de homicídio latino-americanas mais 

comparáveis. O resultado foi um documento denominado Protocolo de Bogotá. 

Eurostat - É a divisão de estatística da União Europeia, cuja missão explícita é produzir dados confiáveis e 

comparáveis entre os países do bloco. Uma das áreas em que a Eurostat compila e publica dados é Crime e 

justiça criminal, e os metadados estão descritos no documento Reference Metadata in Euro SDMX Metadata 

Structure (ESMS), atualizado pela última vez em 2014. 
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Interpol – A Interpol é uma organização policial internacional com 190 países membro. Embora a Interpol não 

publique atualmente estatísticas sobre homicídio, é importante que abordemos aqui o conceito de homicídio 

utilizado que foi importante para a definição histórica do conceito de homicídios em nível internacional1.  

 

2.2 Principais iniciativas envolvendo comparações de estatísticas criminais no contexto brasileiro 

O termo homicídio é uma categoria específica do código penal brasileiro e inclui mortes de natureza culposa 

ao mesmo tempo em que exclui o roubo seguido de morte, que é o crime de latrocínio2. Para dar conta do 

tipo de morte contida na categoria homicídio em um sentido mais amplo, iniciativas nacionais de 

contabilização utilizam conceitos como Crimes Violentos Letais Intencionais e Mortes Violentas Intencionais, 

categorias que serão esclarecidas na adiante. Algumas dessas iniciativas visam a produção equalizada de dados 

comparáveis entre as UFs, outras visam incidir sobre a investigação e o processamento dos casos individuais, 

mas acabam por ter efeitos também na produção de estatísticas. 

Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal (SNESPJC) – Dado que o Brasil se 

organiza administrativamente como uma federação, aos entes federados são determinadas diferentes 

atribuições, especialmente na Constituição Federal. Embora a segurança pública seja um tema considerado 

pouco desenvolvido na carta magna, a Constituição de 1988 manteve os estados – sedes das polícias militar e 

civil -, como importantes protagonistas da segurança pública. Responsáveis pelo policiamento ostensivo (PM) 

e pela atribuição de polícia judiciária (PC), os estados são os entes administrativos que registram a maior parte 

dos crimes no país. Desde 2001, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, SENASP 

reúne dados estatísticos, retroativos a 1999 sobre ocorrências criminais. A coleta dos dados é mensal e as 

diretrizes para o preenchimento das ocorrências criminais encontram-se no Manual de Preenchimento 

Formulário de Coleta Mensal de Ocorrências Criminais e Atividades de Polícia (SENASP, Sem data). 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública elabora e publica 

anualmente dados sobre a área de segurança pública no Brasil, de forma agregada para o país, desagregada 

por unidades da federação e, em alguns temas, para as capitais, formando uma série histórica que remonta 

ao ano de 2006.  As cinco primeiras edições utilizaram a categoria de crimes letais intencionais incluindo e 

                                                           

1 As informações sobre o conceito de homicídio da Interpol neste relatório foram trazidas da literatura, especialmente 
SIMITH e ZAHN, 1999.  

2 O presente projeto de pesquisa está dividido em metas e etapas. Na meta 03, etapa 03, será apresentada uma 
comparação sistemática entre as categorias do código penal, as categorias do Sistema Nacional de Estatísticas em 
Segurança Pública e Justiça Criminal (SINESPJC) e as categorias das estatísticas publicadas pelas unidades da federação.  
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desagregando as subcategorias: homicídios dolosos, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Em 2009 o 

ABSP passou a contabilizar também o número de pessoas mortas em confronto com a polícia ou autos de 

resistência e em 2010, agregou a categoria “mortes a esclarecer” para chamar a atenção para o fato de que 

essa categoria poderia, voluntária ou involuntariamente, eclipsar homicídios nas ocorrências. Em busca de dar 

ao fenômeno dos homicídios uma dimensão mais tangível, o Anuário também adotou uma comparação entre 

a categoria crimes violentos letais intencionais (CVLI), adotada pelo Sistema Nacional de Informações de 

Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SinespJC), com as mortes por agressão conforme publicadas pelo 

Ministério da Saúde através do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Datasus), nas categorias CID-

10 de X85 a Y09,3 evidenciando as convergências e divergências entre as duas fontes de dados. A categoria 

CVLI inclui homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Em 2015 o ABSP também criou a 

categoria de mortes violentas intencionais (MVI) agregando homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal 

seguida de morte, vitimização policial e mortes decorrentes de intervenção policial para compreender essa 

categoria de violência tanto em sua dimensão quanto em sua composição interna e, principalmente, evitar 

que se eclipsassem os altos números de pessoas mortas pela polícia no país. 

Mapa da Violência.  Trata-se de uma iniciativa de contabilização de mortes violentas, com visão geral para o 

país, desagregação por unidades da federação e municípios com mais de 10 mil habitantes. O mapa publica 

dados do SIM/Datasus, sobre homicídios dolosos, acidentes de trânsito e suicídios. Na categoria homicídios 

utiliza a soma das categorias CID-10 que vão de X85 a Y09 que são aquelas que começam com agressão e estão 

agregadas sobre a macro categoria de causas externas. A publicação é uma iniciativa da Faculdade Latino-

Americana de Ciências Sociais (Flacso) do Brasil. 

Atlas da Violência. A Atlas da Violência é um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 

parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Assim como o Mapa da Violência, utiliza dados do 

SIM/Datasus. O Atlas, no entanto, adota uma perspectiva uma visão mais ampla de mortes violentas 

intencionais, conforme a compreensão internacional de homicídios e por isso inclui, além dos itens da CID-10 

de agressões (X85-Y09), intervenção legal (Y35) e operação de guerra (Y36). O Atlas também substituiu a 

elaboração da taxa bruta por 100 mil habitantes por município por taxas bayesianas das 558 microrregiões, 

estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As microrregiões são conjuntos de 

municípios limítrofes com características econômicas e sociais similares e a nova taxa foi criada para evitar 

                                                           

3 A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida como Classificação 
Internacional de Doenças – CID 10) é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e visa padronizar a codificação 
de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A CID 10 fornece códigos relativos à classificação de doenças e de 
uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para 
ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à qual corresponde um código CID 10. 
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distorções nas taxas brutas para municípios de pequeno porte onde poucas ocorrências têm impacto 

considerável na taxa. 

 

2.2.1 Iniciativas com impacto na produção de estatísticas  

Algumas questões relacionadas à contagem de homicídios têm por detrás não apenas aspectos técnicos, mas 

disputas no campo político por modelos de segurança pública de diferentes matrizes4. Uma situação peculiar 

ao caso brasileiro diz respeito à inclusão ou não de mortes com exclusão de ilicitude, quando a autoria é de 

agentes de aplicação da lei. Algumas iniciativas em nível federal podem ter impacto na contagem dos 

homicídios conforme se compreenda mortes por policiais – independente de serem no curso da investigação 

consideradas legais – como homicídios. 

 

Resolução N° 08/2012 do Conselho De Defesa Dos Direitos Da Pessoa Humana 

Pelo código penal brasileiro: 

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de 
necessidade; em legítima defesa; III - em estrito cumprimento de dever legal 
ou no exercício regular de direito. 

 

Acontece que estas são condições que só poderiam ser esclarecidas a partir de uma investigação que pode ou 

não ser levada até a fase do tribunal do júri, a depender da compreensão do ministério público e poder 

judiciário. Assim, para fins de registro da ocorrência, o caso deveria ser contado como homicídio. É o que 

acontece, por exemplo, quando delegados registram casos de legítima defesa com morte do suposto agressor. 

Contudo, é frequente que em casos de mortes de autoria de policiais os casos sejam registrados em categorias 

peculiares tais como “resistência seguida de morte”5. O fenômeno já havia sido largamente relatado pelos 

mecanismos do sistema internacional de proteção dos direitos humanos sendo que no relatório No. 141/11 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos foi recomendado 

explicitamente ao Estado brasileiro: “Eliminar imediatamente a prática de automaticamente registrar as 

                                                           

4 Sobre essas disputas, ver Costa & Lima, 2014. 

5 31 de outubro de 2011. Casos 11.566 e 11.694, Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros (favela Nova 

Brasília).  
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mortes causadas pela polícia mediante “autos de resistência”“. Assim, em 21 de dezembro de 2012, o 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana publicou a resolução nº 08, recomendando que as 

categorias “autos de resistência” e “resistência seguida de morte” fossem abandonadas pelas autoridades 

policiais e que passassem a utilizar a designação “lesão corporal decorrente de intervenção policial” ou 

“homicídio decorrente de intervenção policial”. As discussões da época apontavam que as categorias usadas 

até então serviam para ocultar os casos de execução sumária já que pouca ou nenhuma investigação era 

levada a cabo nessas ocorrências. Na resolução também foi recomendado que cada unidade federada 

divulgasse trimestralmente, no Diário Oficial os números de casos de morte ou lesões corporais decorrentes 

de atos praticados por policiais civis e militares. Mesmo que não sejam contabilizados na categoria homicídios 

para fins estatísticos, as diretrizes da resolução deveriam permitir que essas mortes fossem contabilizadas e 

agregadas em categorias mais abrangentes quando necessário a finalidades de planejamento de políticas 

públicas. A resolução Nº 08 teve alguns impactos nas unidades da federação, como a resolução SSP-05/2013 

da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Em termos de impactos nacionais, houve uma 

resolução conjunta da polícia federal e das polícias civis que será discutida na sequencia. 

 

Resolução Conjunta Nº 2/2015 do Conselho Superior de Polícia do Departamento de Polícia Federal e 

Conselho Nacional Dos Chefes De Polícia Civil 

A resolução também foi adotada em resposta à ampla discussão que as mortes perpetradas por policiais 

continuaram fomentando. Textualmente a resolução estava: 

Considerando a Resolução nº 08, de 21 de dezembro de 2012, da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, que dispõe sobre a abolição 
de designações genéricas, como "autos de resistência" e "resistência seguida 
de morte", em registros policiais, boletins de ocorrência, inquéritos policiais e 
notícias de crime. 

Aprovada em outubro de 2015, a resolução determinou os procedimentos a serem adotados pelas polícias 

judiciárias em ocorrências em que houvesse resultado lesão corporal ou morte decorrentes de oposição à 

intervenção policial. A resolução determinou que as ocorrências de homicídios envolvendo policiais passassem 

a receber a denominação de "homicídio decorrente de oposição à intervenção policial". Críticos da resolução 

apontaram que a inclusão da palavra oposição na classificação do fato provocava um deslocamento em relação 

ao que se pretendia com a Resolução nº 08/2012, ao enfatizar a suposta oposição da vítima – que é referida 

como “resistente”. Por outro lado o artigo 3, parágrafo 1 da resolução determina a instauração de inquérito 

prioritário. Ainda não há avaliações a respeito da aplicação da resolução e nem a respeito do impacto da 

mesma na produção de estatísticas de homicídio. 
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3. Coletando meta dados para compatibilizar informações sobre homicídios 

É comum que encontremos dados discrepantes sobre um mesmo fenômeno criminal e período, quando 

cotejamos dados publicados na internet, relatórios impressos por diferentes instituições e tabelas enviadas 

pelos Estados. Esta discrepância pode ser gerada por inúmeros fatores: diferentes definições utilizadas, 

diferenças de cobertura espacial ou temporal, fonte utilizada, etc. Para contornar este problema, é importante 

que o meta dado especifique com clareza a fonte primária dos dados. A tabela a seguir sistematiza as principais 

questões já elencadas pela literatura. 

 

Tabela 1 Lista de inclusão de metadados para estatísticas comparativas de homicídio 

Item nos metadados O que significa Momento crítico 

Nos atos de 
registro do 
fato 

Na produção 
da 
informação 
estatística 

Definição de 
homicídio 

Quais são os crimes computados nas estatísticas de 
homicídio? Latrocínio? Aborto? Agressão seguida de morte? 
Estatísticas da área da saúdem seguem em geral a 
Classificação Internacional de Doenças da Organização 
Mundial de Saúde. É viável comparar dados da saúde com 
dados da área de justiça criminal? (Há uma sessão desse 
relatório específica sobre essa questão).  

X X 

Intervalo em que 
uma lesão pode se 
converter em 
homicídio 

Por quanto tempo se acompanha uma lesão corporal dolosa 
para, no caso de morte, o registro ser convertido em 
homicídio? 

X  

Mortes por policiais Mortes causadas por policiais são registradas como 
homicídios? 

X X 

Local de ocorrência 
da morte 

Considera o local de ocorrência da morte (que pode ser o 
hospital onde a vítima foi inicialmente socorrida e não o local 
onde a vítima sofreu a agressão) ou o local de residência da 
vítima? 

 X 

População 
considerada na taxa 

Na produção das taxas, a população utilizada no 
denominador da taxa deve ser (sempre que possível) relativa 
ao mesmo ano do dado numerador. Nem sempre há 
informação sobre a população (projeção, estimativa, 
contagem ou censo) para o ano de referência. Para 
agregações de países em geral não existe esse problema, mas 
unidades administrativas menores a situação é recorrente. 

 X 

Período coberto Período coberto pelas estatísticas: em geral existe um atraso 
no processo de coleta e consolidação nacional das 
informações e estatísticas publicadas em determinado ano 

 X 
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podem se referir a dados de anos anteriores. Assim, é preciso 
deixar claro que se trata do ano em que os crimes e 
fenômenos abordados ocorreram e não quando foram 
coletados ou publicados. 

Explicação sobre 
células em branco, 
zero, tracinho ou 
outros símbolos. 

O que significa uma célula em branco ou preenchida com um 
0 (zero)? É frequente receber tabelas onde algumas células 
aparecem em branco ou com um 0 (zero) ou outros 
caracteres e expressões não numéricas. É preciso definir com 
clareza quando o 0 (zero) significa ausência de casos (nenhum 
homicídio naquele período) ou quando significa que a 
estatística não está disponível, seja porque não foi coletada 
ou porque o conceito não se aplica ao estado em questão. 

 X 

Fase em que o dado 
é coletado 

Em que fase do processo de justiça criminal as estatísticas são 
coletadas? Trata-se de uma questão crucial, pois em geral a 
quantidade de casos vai diminuindo conforme o evento vai 
sendo processado pelo sistema de justiça criminal. Assim, 
alguns países coletam suas estatísticas logo que a notícia 
crime chega ao conhecimento da polícia, por exemplo, com 
base nos chamados feitos a uma central de atendimento 
telefônico. Há países que coletam e publicam as estatísticas 
criminais apenas no momento em que estas se transformam 
num documento de registro oficial (no Brasil, um Boletim de 
Ocorrência) e outros que o fazem apenas quando o caso se 
transforma efetivamente num inquérito judicial. Também é 
possível que haja retificação das estatísticas após o 
procedimento inicial de classificação. 

 X 

Mais de um crime 
concomitantemente 

Qual o sistema de contagem adotado para ocorrências 
simultâneas? Num mesmo incidente podem ocorrer diversos 
crimes ao mesmo tempo. Imaginemos um criminoso que 
entra numa casa, violenta sexualmente uma pessoa e a mata. 
Em alguns países adota-se a regra do crime mais grave e 
apenas o homicídio é contabilizado nas estatísticas. Há quem 
contabilize os dois delitos. Em outros, todos os crimes 
cometidos são contados. 

 X 

Mais de um autor Como são contabilizados os delitos cometidos por mais de 
uma pessoa, simultaneamente? Novamente, o usual é 
contabilizar o caso, mas é possível que algumas polícias 
contabilizem tantos casos quantos forem os autores 
envolvidos. 

X X 

Mais de uma vítima Qual a unidade de análise que se utiliza, número de casos ou 
número de vítimas? Regra geral as estatísticas policiais 
utilizam casos como unidade de análise, mesmo que num 
mesmo caso existam várias vítimas e vários autores. Mas em 
alguns crimes específicos, como homicídios e latrocínios 
(roubos seguidos de morte) existe também uma contagem do 
número de vítimas, sempre maior do que o número de casos. 
Os metadados precisam esclarecer qual a unidade de análise 
utilizada, ou seja, se estamos contando casos ou vítimas. 

X X 

Autores menores de 
idade 

Como são contabilizados os crimes cometidos por crianças e 
adolescentes? Todos os países adotam um critério de 
classificação de crimes cometidos por adultos e por jovens e 
é importante saber como cada país define jovens no seu 

X X 
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sistema legal. Há muita variedade aqui pois dependendo da 
seriedade do crime, um jovem pode ser julgado como adulto, 
mesmo se abaixo da idade penal. Também pode ocorrer o 
contrário: mesmo tendo completado 18 anos, pode-se em 
alguns países aplicar ainda a lei criminal juvenil.  E não se 
pode confundir a idade da responsabilidade penal, onde o 
jovem é julgado pelo sistema penal adulto, com a idade em 
que já passa a responder por seus atos e ser penalizado pelo 
sistema penal juvenil, onde a idade é geralmente menor (12 
ou 14 anos). Se as estatísticas referem-se apenas a adultos 
faz diferença saber se a definição de jovem começa aos 21, 
18 ou 16 anos de idade. Assim, por exemplo, no Brasil, onde 
a definição de adulto é 18 anos ou mais, frequentemente 
registram-se os delitos cometidos por crianças e 
adolescentes como infrações ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sem especificar exatamente a natureza do 
crime. O que ocorre quando um crime é praticado por um 
grupo de pessoas, composto por adultos e por jovens 
simultaneamente? O crime é contabilizado nas estatísticas de 
adultos, de jovens ou em ambas? 

Crimes tentados Crimes tentados e crimes consumados: aqui também existem 
diversos modos de contabilizar, onde alguns órgãos separam 
as tentativas dos crimes efetivamente consumados, 
enquanto outros somam as duas modalidades. 

 X 

Quebra de séries 
temporais 

Quebras nas séries temporais6: é frequente observarmos 
mudanças bruscas em séries temporais. Crimes são 
fenômenos relativamente estáveis e dificilmente se 
modificam radicalmente de um ano para outro. É preciso que 
nos meta dados sejam fornecidas explicações para as grandes 
diferenças eventualmente apresentadas: foi realmente uma 
variação na incidência do fenômeno ou houve algum 
problema na coleta e registro da informação? Por vezes as 
quebras são o efeito de mudanças legislativas, 
administrativas ou eventos específicos, como greves policiais. 
O desconhecimento destas mudanças inviabiliza 
comparações e prejudica a análise de tendências. O sistema 
de coleta deve prever um campo onde o usuário possa 
descrever especificidades e tecer comentários qualitativos 
com relação ao dado anômalo naquele período. 

X  

Cobertura 
geográfica 

Algumas vezes os dados remetidos não cobrem 100% do 
território, talvez porque os sistemas estaduais de coleta 
tenham dificuldade de alcançar territórios muito pequenos 
ou afastados. No caso do Brasil, por exemplo, o Ministério da 
Saúde estima que 94,2% dos óbitos no país estavam 
contabilizados nos dados do Datasus em 2011, 85,9% para a 
região norte e 88,8% para o nordeste (Waiselfisz, 2014).  Os 
metadados precisam informar qual a porcentagem do 

X  

                                                           

6 “Diz-se que há uma quebra de série temporal, quando se verifica uma alteração nas normas estabelecidas para definir 
ou observar uma variável ao longo do tempo. A quebra pode ser o resultado de uma só alteração ou de uma combinação 
de várias alterações que se verificam simultaneamente num ponto de observação temporal da variável”. Definição do 
Instituto Nacional de Estatística de Portugal. http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3738?voltar=1  

http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3738?voltar=1
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território ou qual a porcentagem do universo de crimes 
cobertos pelas estatísticas.  

Registro por parte de 
múltiplos órgãos 
policiais 

É comum em alguns países a existência de vários órgãos 
policiais – polícia municipal, estadual, federal, civil, militar, 
ferroviária, aeroportuária, etc. Muitas vezes existem 
competências concorrentes sobre alguns temas, como o 
tráfico de drogas, e sistemas diferentes de registro de crimes. 
No caso de homicídios esse é um evento mais raro, mas pode 
ocorre. Assim, é preciso saber se os dados enviados totalizam 
ocorrências registradas por vários órgãos ou se são exclusivas 
de algum órgão específico. Estes órgãos podem também ter 
definições diferentes sobre os crimes e contabilizá-los de 
maneira igualmente diferente. 

X X 
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4. Definição de homicídio: estabelecendo o conceito para compatibilizar 

informações 

No item anterior, elencamos os diversos elementos que devem ser esclarecidos nos metadados de qualquer 

publicação de dados de homicídio para permitir comparações ou em alguns casos até mesmos evita-las 

quando a natureza da informação entre diferentes países ou localidades for tão diversa que inviabilize tal 

procedimento. O primeiro desses itens é a definição de homicídios e é tão importante que neste trecho do 

relatório será feita uma discussão específica. 

A definição padrão genérica de homicídios é “matar alguém intencionalmente”, mas esta não é suficiente, 

nem de longe, para orientar a produção de dados.  Em primeiro lugar, a fonte de dados a que se recorre pode 

ser tanto a área de saúde quanto as estatísticas de registro das ocorrências criminais. Na área da saúde há um 

amplo consenso que a categoria agressões que vai do item X89 até Y09 da CID-10, estão incluídos em 

homicídios. Há outras categorias porém, que podem ou não ser incluídas, tais como Y-35 e Y87.1, para citar 

apenas algumas. Em se tratando do sistema de justiça criminal, a contabilização de homicídios será 

dependente das leis criminais locais que definem o registro da ocorrência.  Por outro lado, a classificação no 

momento do registro da ocorrência e sua eventual modificação no decorrer das várias fases do processo 

criminal precisam ser muito acuradas e específicas, uma vez que a função dessa classificação é a definição da 

pena a ser atribuída ao autor do delito, incluindo aí circunstâncias agravantes ou atenuantes. Desse modo o 

momento da produção da estatística incluirá processos de agregação que dependem das escolhas dos 

gestores no momento. Algumas das iniciativas mencionadas no item 2.1 visam balizar as escolhas dos gestores 

nas diversas localidades de modo que haja comparabilidade entre unidades produtoras de dados (quer seja 

um país, ou uma unidade federativa). Nesta sessão faremos uma comparação sobre as definições de 

homicídio, e que tipo de ocorrência inclui ou exclui. As categorias compiladas a partir de todas as iniciativas 

listadas no item 2.1. A Classificação Internacional de Delitos para Fins Estatísticos, levado a cabo pela UNODC, 

é a mais completa delas de modo que muitas das categorias aqui descritas coincidem com aquele estudo.  
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Tabela 2. Classificação das iniciativas segundo a definição de homicídios 

Fonte Indicador Definição 

European Sourcebook Homicídio intencional Matar alguém intencionalmente 

OMS Agressões Ferimentos infligidos por outra Pessoa com intenção de ferir ou matar, por qualquer meio  

Interpol Homicídio 
Qualquer ato realizado com a finalidade de tirar a vida humana, não importa em que circunstância, 
excluindo homicídio culposo e aborto.  

International Classification of 
Crime for Statistical Purposes - 
ICCS 

Homicídio intencional 
Morte ilegal infligida contra uma pessoa com a intenção de causar morte ou grave lesão. 

Eurostat Homicídio intencional Morte ilegal infligida propositalmente numa pessoa por outra pessoa. 

Protocolo de Bogotá Homicídio A morte de uma pessoa causada por uma agressão intencional de outra. 

Crime Trends Homicídio intencional 
Homicídio intencional pode ser entendido por significar a morte deliberadamente inflingida à uma 
pessoa por outra pessoa, incluindo infanticídio 

Alertamerica Homicídio intencional 

Separado em sistema criminal (homicídio intencional significa morte provocada intencionalmente 
por outra pessoa, inclusive infanticídio) e sistema de saúde (número de vítimas de homicídio e 
agessões fatais causadas por outra pessoa, com a intenção de machucar ou matar, tais como mortes 
como resultado de quaisquer tipos de agressões, violência sexual, negligência ou abandono, maus 
tratos, intervenção legal e algumas categorias cujas especificidades e diferenças são específicas do 
sistema de justiça e língua anglo-saxãos: non accidental manslaughter, assasination e murder. Como 
definido pelo International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th 
Revision (ICD-10). Codes X-85-Y09; Y-35 and Y87.1) 

Anuário de Segurança Regional 
na América Latina e Caribe 

Homicídio e taxa de homicídio 
Não há definição explícita. 

Atlas Comparativo de Defesa 
na América Latina 

Homicídio e taxa de homicídio 
Não há definição explícita. 

Sistema regional de 
indicadores estandarizados de 

Homicídio 
 
Lesões intencionais provocadas por uma pessoa em outra que causam morte. 
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convivencia y seguridad 
ciudadana (SES) 

Institucionalidad y datos en 
Las Americas 

Taxa de homicídio/100 mil 
habitantes 

Não há uma definição padronizada. O estudo se adaptou ao que cada país usa. 

Red Latinoamericana de 
Seguridad y Delincuencia 
Organizada -RELASEDOR 

Taxa de homicídio/100 mil 
habitantes 

Não há uma definição padronizada. O estudo se adaptou ao que cada país usa. 

PNUD Taxa de homicídios 
Número de mortes ilegais infligidas propositadamente a uma pessoa por outra, expresso por 
100.000 pessoas. 

Crime e insegurança. 
Indicadores para las Americas 

Homicídio 
É definido sem exceção como o ato de matar alguém.  

Sinesp Homicídio doloso 
Soma de todos os homicídios classificados como dolosos isto é, praticados voluntária ou 
intencionalmente, por qualquer instrumento ou meio. 

Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública 

Mortes violentas intencionais 
Não há definição explícita. 

Mapa da Violência Homicídio ou homicídio doloso 

Homicídios Dolosos, ou simplesmente Homicídios, [...] correspondem à somatória das categorias 
X85 a Y09, recebendo o título genérico de Agressões. Têm como característica a presença de uma 
agressão intencional de terceiros, que utilizam qualquer meio para provocar danos ou lesões que 
originam a morte da vítima. Não se incluem aqui mortes acidentais, homicídios culposos, mortes no 
trânsito etc. que têm códigos específicos de classificação. 

Atlas da Violência  Homicídios 
O número de homicídios na UF de ocorrência foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e 
Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por agressão mais intervenção legal. 
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Tabela 3. Classificação das iniciativas segundo eventos que incluem, excluem ou não mencionam 
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European Sourcebook SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 

OMS SIM ø SIM NÃO ø NÃO SIM NÃO SIM ø SIM SIM NÃO NÃO ø SIM SIM SIM 

Interpol ø ø ø ø ø NÃO ø NÃO ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 

International Classification of 
Crime for Statistical Purposes - 
ICCS 

SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO S NÃO SIM SIM SIM 

Eurostat SIM ø ø NÃO ø ø ø NÃO SIM NÃO NÃO ø NÃO ø NÃO ø ø ø 

Protocolo de Bogotá ø ø ø NÃO ø ø NÃO NÃO ø SIM ø ø SIM SIM SIM ø ø ø 

Crime Trends ø ø SIM NÃO ø ø ø NÃO ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 

Alertamerica SIM ø SIM NÃO ø ø SIM NÃO ø ø ø ø SIM SIM ø ø ø ø 

Anuário de Segurança Regional 
na América Latina e Caribe  

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 

Atlas Comparativo de Defesa na 
América Latina 

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 

Sistema regional de indicadores 
estandarizados de convivencia 
y seguridad ciudadana (SES)  

SIM ø ø NÃO ø ø SIM NÃO ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 

Institucionalidad y datos en Las 
Americas 

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 
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Red Latinoamericana de Seguridad 
y Delincuencia Organizada -
RELASEDOR 
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PNUD ø ø ø NÃO ø ø ø NÃO ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 

Crime e insegurança. Indicadores 
para las Americas 

ø ø ø NÃO ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 

Sinesp / HD NÃO ø NÃO NÃO ø NÃO ø NÃO ø SIM   NÃO NÃO  ø   

Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública / Mortes violentas 
intencionais 

SIM ø NÃO NÃO ø NÃO ø NÃO ø ø ø ø SIM SIM ø ø ø ø 

Mapa da Violência SIM ø ø NÃO ø NÃO SIM SIM ø ø ø SIM NÃO NÃO ø ø ø ø 

Atlas da Violência  SIM ø ø NÃO ø ø SIM SIM ø ø ø SIM SIM SIM ø ø ø ø 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS), por exemplo, mede homicídios (usando a categoria “agressões”) 

segundo a causa da morte, e usa a seguinte definição: ferimentos infligidos/perpetrados por outra pessoa com 

intenção de ferir ou matar, por qualquer meio (“injuries inflicted by another person with intent to injure or kill, 

by any means”) (OMS, 2009). Note que nesta definição da OMS há uma menção explicita aos ferimentos 

provocados (injuries), dando a entender que mesmo se a intenção do autor foi apenas a de ferir, mas o 

resultado foi a morte, deve-se computar o evento como homicídio.   

Segundo Cano (2015), para a International Criminal Police Organization (INTERPOL), a definição de homicídio 

é “qualquer ato realizado com a finalidade de tirar a vida humana, não importa em que circunstância, 

excluindo homicídio culposo e aborto” (INTERPOL, 1967). Harrendorf (2012), por sua vez, define homicídio 

como a junção das seguintes categorias: roubo seguido de morte, infanticídio, eutanásia e homicídio. 

Recentemente, ainda segundo Cano, o UNODC (UNODC, 2015) elaborou uma Classificação Internacional de 

Crimes para Propósitos Estatísticos (International Classification of Crime for Statistical Purposes - ICCS), que 

enfatiza a ilegalidade dos fatos registrados. Nela, a definição de ‘homicídio intencional’ é uma “morte ilegal 

infligida contra uma pessoa com a intenção de causar morte ou grave lesão”.  

Na página do Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/crim_esms.htm), que usa as 

mesmas categorias criminais do UN-CTS,  a definição adotada para homicídio intencional é “morte ilegal 

infligida propositalmente numa pessoa por outra pessoa. Dados sobre homicídio intencional devem também 

incluir lesões corporais graves com resultado morte e morte como resultado de ataque terrorista. Ele deve 

excluir tentativa de homicídio, imperícia, mortes em decorrência de intervenções legais, homicídios com 

excludente de ilicitude cometidos em legítima defesa e mortes decorrentes de conflitos armados7”.  

No “Protocolo de Bogotá” (2015) o homicídio se define como “a morte de uma pessoa causada por uma 

agressão intencional de outra (s). Nesse sentido, excluem-se os homicídios não intencionais, os acidentais e 

as tentativas de homicídio. Estão incluídas as mortes por agressão no contexto de guerras internacionais, 

conflitos internos e distúrbios civis. Além disso, são consideradas as mortes por agressão cometidas por 

agentes públicos no exercício do seu dever profissional, mesmo quando sejam legais, bem como as mortes 

acontecidas no exercício da legítima defesa por parte de qualquer pessoa” Estão excluídas, ainda segundo o 

texto, as mortes por negligência, “a não ser que seja intencional, como seria o caso de prisioneiros de guerra 

aos que se deixa morrer de fome, o que seria considerado um homicídio intencional”.  

                                                           

7 Originalmente no ingles: “Unlawful death purposefully inflicted on a person by another person. Data on intentional 
homicide should also include serious assault leading to death and death as a result of a terrorist attack. It should exclude 
attempted homicide, manslaughter, death due to legal intervention, justifiable homicide in self-defence and death due to 
armed conflict”. 
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Vemos assim que as definições não são necessariamente coincidentes, de modo que é necessário um manual 

e regras mais detalhadas para esclarecer o que está incluído ou excluído da definição. Além da definição e do 

detalhamento das regras, como vimos, é necessário que haja uma detalhada descrição dos metadados, para 

compreender como o sistema estatístico funciona, como já discutimos anteriormente. 

O manual de preenchimento do European Sourcebook orienta a incluir a “lesão corporal seguida de morte”, 

“eutanásia”, “infanticídio” e também os casos “tentados”, junto aos consumados. Por outro lado, devem ser 

excluídos os casos de “auxílio ao suicídio”, “abortos” ou “homicídios por negligência”. 

Por sua vez, a UNODC publicou seu entendimento em 2015 seu guia denominado ICSS, ou International 

Classification of Crime for Statistical Purposes. Note que na definição de 0101 não estão incluídas as tentativas 

nem homicídios cometidos por negligencia, nem os homicídios de trânsito ou a instigação ao suicídio. 

Eutanásia e aborto também ficaram de fora. Os confrontos com a polícia entram em homicídio quando 

excessivos, mas não entram, por exemplo, as mortes devidas a intervenções legais, quando excludentes de 

ilicitude. Ficam também de fora, por exemplo, os genocídios e os latrocínios não tem uma menção explícita.  

Estes exemplos ilustram como as definições adotadas pelos organismos internacionais são em parte arbitrárias 

e as dificuldades de comparação em âmbito internacional. No Brasil, por exemplo, não existe a figura da 

eutanásia no código penal e as tentativas são classificadas em separado. Na prática é difícil diferenciar uma 

lesão corporal grave de uma tentativa de homicídio e os números de homicídio podem variar 

significativamente com esta opção de incluir as tentativas. O manual do European Sourcebook tampouco 

esclarece se se deve incluir ou excluir diversas outras modalidades de mortes intencionais, como as ocorridas 

em confronto com as forças de segurança.  

Embora não seja exaustivo, o manual do European Sourcebook e o ICCS fazem ao menos um esforço de 

padronização, explicitando o que deve e o que não deve entrar nas estatísticas. Mesmo que seja parcialmente 

arbitrária, pelo menos há um consenso e alguma comparabilidade nas estatísticas encaminhadas aos órgãos.  

A observação inicial que o Manual do European Sourcebook faz aos preenchedores é que “as seguintes 

definições não são definições legais. Elas servem meramente para fazer as comparações estatísticas 

internacionais tão factíveis quanto possível”8. A definição geral de cada crime é complementada com uma lista 

                                                           

8 The following definitions are not legal definitions. They merely serve to make international statistical comparisons as 

feasible as possible and to help in providing the figures for the tables contained in this questionnaire. The general 
definition of each offence will be complemented with a list of specific items, some of which you are requested to include 
in or (where appropriate) exclude from your figures. These include and exclude rules are meant to deal with special forms 
of criminal behaviour for which it might be arguable whether that behaviour can still be subsumed under the standard 
definition. Therefore, in relation to the standard definition, these are only additional rules: Usually, there are more forms 
of behaviour that are covered by a standard definition than named in the list following the definition. Therefore, in a case 
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de itens específicos, para incluir ou excluir, para dar conta de tipos específicos de comportamentos criminais. 

Resumindo a experiência internacional na coleta de estatísticas criminas para efeitos de comparação: 

 

1) Existem dezenas de fatores que podem afetar a comparabilidade das estatísticas criminais. É preciso 

coletar uma grande quantidade de metadados e informações qualitativas prévias sobre o 

funcionamento do sistema de justiça criminal; através de um roteiro aberto ou formulário, a Senasp 

deve perguntar aos estados uma série de questões sobre o processo de produção das estatísticas, 

seguindo um roteiro de questões que serão elaboradas em etapa posterior deste projeto.; 

2) Não basta definir os crimes genericamente ou utilizar as definições jurídicas existentes. É preciso 

fornecer um manual de preenchimento detalhado e ilustrado com o máximo de exemplos concretos, 

explicitando o que deve ser incluído ou excluído na definição adotada de homicídio; não existe 

definição certa ou errada, à priori.  

3) Mesmo tomando estes cuidados, deve-se ter ciência de que a comparabilidade é um ideal ao qual se 

pode aproximar mas que dificilmente será atingido e que o maior objetivo destas compilações não é 

o de encontrar as causas últimas do crime mas antes o de verificar como os diferentes sistemas de 

justiça criminal estão organizados para lidar com problemas que são bastante similares aos dos 

demais.   

 

 

  

                                                           

of doubt not solved by the include / exclude rules provided, always make your decision whether to include or exclude that 
type of behaviour based on the standard definition itself. Where necessary, provide a comment on the issue in the 
questionnaire and / or discuss it with your regional coordinator. An example: For homicide the standard definition is 
intentional killing of a person. You are asked to include assault leading to death, euthanasia, infanticide and attempts and 
to exclude assistance with suicide, abortion and negligent killing. You are here required to: 1) Try to meet the standard 
definition fully, i.e. in our example include all intentional killings (i.e.: not only the ones covered by the list). 2) Answer the 
include/exclude questions for the arguable cases and try to follow the given rules. 
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5. Conclusões: o que se pode esperar realisticamente das comparações 

Conforme sugerimos nos tópicos anteriores, os dados oficiais de criminalidade estão sujeitos a uma série de 

limites de validade e confiabilidade: eles são antes um retrato do processo social de notificação de crimes do 

que um retrato fiel do universo dos crimes realmente cometidos num determinado local (Lima, 2008.) 

Como é possível verificar após a leitura das observações metodológicas expostas no texto, existem diferenças 

tão grandes e tão profundas na forma como os dados são coletados e processados em cada lugar que muitos 

criminólogos duvidam da possibilidade de fazer comparações fidedignas utilizando registros criminais oficiais, 

especialmente comparações entre países. Mesmo comparações com relação a crimes relativamente 

comparáveis, como homicídios, podem ser enganosas se não soubermos como os casos são definidos e 

tratados. Desnecessário alertar que qualquer tipo de hierarquização de países e estados com base nos 

registros oficiais, tão ao gosto dos jornalistas, é bastante enganoso e deve ser evitado ao máximo.9 

Além das diferentes definições e regras de contagem, as comparações e rankings devem ser evitados mesmo 

quando as estatísticas são coletadas dentro de um mesmo país ou estado, seguindo os mesmos critérios e 

procedimentos, simplesmente porque a magnitude do crime em cada local está relacionada a características 

socioeconômicas e demográficas particulares daquele estado, cidade ou bairro. Os crimes contra a pessoas 

são geralmente orientados pela pobreza (“poverty driven”) enquanto os crimes patrimoniais são orientados 

pelas oportunidades (“oportunity driven”) : faz sentido comparar as taxas de homicídio ou de roubo entre 

regiões pobres e ricas da cidade, quando sabemos que os homicídios serão sempre mais elevados nas 

primeiras e os roubos maiores nas segundas?10 

                                                           

9 Como alerta o Eurostat, com relação aos dados criminais: “It is not advisable to make comparisons between countries 
of crime levels based on the absolute figures since the figures may be affected by many factors, including:  different legal 
and criminal justice systems; rates at which crimes are reported to the police and recorded by them;  differences in the 
point at which crime is measured (for example, report to the police, identification of suspect, etc.);  differences in the rules 
by which multiple offences are counted; differences in the list of offences that are included in the overall crime figures. For 
these reasons, direct comparisons of crime levels in different countries should be avoided. Rates per head of population 
(which might imply that such comparisons could be made) should not therefore not calculated, except in the case of 
homicide, police officers and the prison population, where the nature of the information suggests that the figures may be 
more readily comparable. In these cases, rates per 100 000 head of population averaged over 3 years are shown in the 
Statistics in Focus publications. As a general rule, comparisons should be based upon trends rather than upon levels, on 
the basis that the characteristics of the recording system within a country remain fairly constant over time. Even here, 
however, there are many exceptions as methods change, causing breaks in the series.” 

10 O alerta aqui vem dos anuários publicados pelo FBI: “Historicamente, as causas e origens do crime tem sido objeto de 
investigação de muitas disciplinas. Alguns fatores que reconhecidamente afetam o volume e o tipo de criminalidade de 
local para local são: densidade populacional e grau de urbanização; variações na composição demográfica da população; 
mobilidade populacional; sistema de transporte; condições econômicas, incluindo renda mediana, nível de pobreza e 
disponibilidade de empregos; fatores culturais e educacionais, recreacionais e características religiosas; estrutura da 
família; clima; capacidade efetiva das agências de aplicação da lei; polícia e outros componentes do sistema de justiça 
criminal; atitudes dos cidadãos com relação ao crime; práticas de notificação de crime, etc. O leitor, por conseguinte, 
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Em geral, se aceita que as comparações mais significativas só podem ser tentadas através de pesquisas 

internacionais de vitimização, onde há uma maior homogeneidade conceitual e metodológica na coleta, 

embora mesmo aqui existam problemas de compatibilidade. 

Aceita esta premissa, os anuários, repositórios e coletâneas nacionais seriam instrumentos imperfeitos para 

tentar comparar a magnitude dos fenômenos abordados e tentar explicar estas diferenças de incidência 

mediante outras variáveis.  O melhor uso que se pode fazer deles é acompanhar tendências temporais, dentro 

de cada unidade territorial. A lógica subjacente é que, quaisquer que sejam as definições e estratégias de 

coleta adotadas, elas são razoavelmente estáveis dentro de cada local, de modo que é possível compará-los 

consigo mesmos, no tempo. No máximo, poder-se-ia comparar as tendências conjuntas dos diversos países 

ou estados (mesmo aqui é preciso certo cuidado pois o conjunto de unidades enviando dados pode variar de 

ano para ano). 

Mesmo se evitarmos as análises entre países e nos restringirmos a análise longitudinal, nem sempre é possível 

interpretar corretamente certas tendências observadas. Se o crime sobe em algum país isto pode dever-se 

não ao aumento do fenômeno em si, mas a mudanças metodológicas na contagem, mudança na definição de 

crimes, aumento da notificação, aumento na identificação (fruto, por exemplo, da contratação de mais 

policiais ou de novas modalidades de policiamento), políticas de foco em modalidades criminais específicas 

(por exemplo, no combate ao tráfico de drogas). Todos estes fenômenos podem fazer aumentar as estatísticas 

sem que tenha ocorrido necessariamente um aumento do crime. A interpretação de tendências em dados 

oficiais é mais robusta quando corroborada por pesquisas de vitimização que apontam tendências 

convergentes.  

Um compêndio internacional de estatísticas comparadas pode ser útil para identificar causas comuns do 

crescimento ou queda da criminalidade: se os crimes crescem consistentemente e simultaneamente num 

grupo de países é mais fácil identificar eventuais causas comuns, como os ciclos econômicos, mudanças 

demográficas, ondas migratórias e outras que afetam conjuntamente uma região. (Comparing International 

Criminal Justice Systems, 2012). 

Nossa intenção aqui é de alertar para os limites e possibilidades dos anuários e bancos de dados nacionais 

criminais baseados em registros oficiais para efeitos de comparação. As comparações nacionais são muitas 

vezes problemáticas, tanto mais o são as internacionais. Por todo o exposto, é preciso precaver-se de todas 

as formas possíveis contra as comparações espúrias, procurando garantir que todos os envolvidos no processo 

                                                           

deve ser alertado contra comparar dados estatísticos apenas com base na população... Até que o usuário do dado 
examine todas as variáveis que afetam o crime num determinado local, ele não poderá fazer comparações significativas.” 
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de confecção da base de dados tenham definições e regras minimamente compartilhadas. Somente após este 

esforço compatibilizador podemos partir para análises mais avançadas, procurando explicar as diferenças 

observadas entre os estados e avançar hipóteses mais complexas sobre os fenômenos criminais. 
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