
                                                           
Coordenação do Grupo de Persecução Penal

Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP

META 1 – Identificar as principais causas de subnotificação nos crimes de 
homicídio

QUESTIONÁRIO PADRÃO

Responsáveis  pelo  preenchimento:  Gestores  para  a  ENASP  da  Polícia 
Judiciária e do Ministério Público nos Estados e no Distrito Federal

IDENTIFICAÇÃO  DOS RESPONSÁVEIS  PELO PREENCHIMENTO 
DO FORMULÁRIO

1) NOME DO GESTOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ CLÁUDIO ALMADA LIMA CABRAL MARQUES

2) NOME DO GESTOR DA POLÍCIA CIVIL

EDLÚCIA DO CARMO CHAVES TRINDADE

3) UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Maranhão

GRUPO I - Fatores originados da diversidade de dados colhidos pelas 
instituições que registram a ocorrência de mortes violentas 
ou suspeitas

1) Acerca das mortes violentas ou suspeitas, as informações que são 
registradas pela Polícia Civil nos bancos de dados da Instituição Policial 
e/ou Segurança Pública no Estado e que resultam na divulgação dos 
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casos e índices de homicídio doloso, consumado ou tentado, ou culposo 
provêm de:

a) Dados da Saúde (Sistema de Informação Hospitalar SIH-SUS);
b) Dados da Polícia Militar (Boletim de Ocorrência);
c) Dados do Instituto Médico Legal (laudo necroscópico);
d) Fatos noticiados em jornais;
e) Dados do Registro de Ocorrência realizado pela Polícia Judiciária;
f) Dados do Inquérito Policial, logo após esclarecimento sobre o tipo de morte;
g) Dados de outra fonte. Indique: 

2) A comunicação de “morte indeterminada” ou de “morte a esclarecer” 
proveniente do banco de dados da saúde (SIH-SUS) resulta em:

a) Registro de ocorrência 
b) Registro de ocorrência e verificação da procedência da informação – VPI
c) Registro de ocorrência, com instauração imediata de Inquérito Policial
d) Não se aplica

OBS: Os dados do SIM não são utilizados para as estatísticas da Secretaria 
de Segurança Pública

3) Como é registrada a ocorrência no caso de encontro de cadáver com 
sinais de agressão, porém sem identificação imediata da vítima:

a) Homicídio
b) Encontro de cadáver
c) Falecimento
d) Morte súbita
e) Outro – Indique: _________________________________________

4) Há alguma rotina específica em uso no Estado, vinculando a Polícia 
Judiciária e os hospitais, para a identificação de situações de provável 
homicídio, que dão entrada na rede de saúde sob outra classificação, e 
cuja morte da vítima ocorre em momento posterior?

a) Sim.  Indique:
b) Não

5) Os dados constantes do SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade, 
mantido pelo Ministério da Saúde e disponível na web, são utilizados 
como fonte para identificação de casos de homicídio pela Polícia Civil?
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a) Sim
b) Não

OBS: Os dados do SIM não são utilizados para as estatísticas da Secretaria 
de Segurança Pública

6) Os dados constantes do SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade, 
mantido pelo Ministério da Saúde e disponível na web, são utilizados 
como fonte para identificação de casos de homicídio pelo Ministério 
Público?

a) Sim
b) Não

Obs.: No site do CAOP Crim

GRUPO II  - Fatores originados das diversas formas de registro e 
investigação de ocorrências que envolvem o emprego de 
força letal pelos policiais

1) Nos casos de enfrentamento com a polícia, com emprego de força letal, 
informe de que maneira é feito o registro da morte:

a) Como homicídio tentado ou consumado, praticado pelo não-policial e como 
crime de homicídio, tentado ou consumado, praticado por policial;

b) Apenas como homicídio, tentado ou consumado, praticado pelo não-
policial/vítima, sem registro do homicídio, tentado ou consumado, praticado 
pelo policial;

c) Apenas como homicídio, tentado ou consumado, praticado pelo policial 
(sem prejuízo da caracterização de hipótese de excludente de ilicitude), 
diante da morte do não-policial; 

d) Como confronto policial;
e) Outra forma – especifique:

2) Nos casos de resistência às ações policiais, seguida do emprego de força 
letal de que sobrevêm a morte do não-policial, informe de que maneira é 
feito o registro da ocorrência:
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a) Como crime de resistência praticado pelo não-policial e crime de homicídio 

praticado pelo policial (sem prejuízo da caracterização de hipótese de 
excludente de ilicitude);

b) Apenas como homicídio do não-policial praticado pelo policial (sem prejuízo 
da caracterização de hipótese de excludente de ilicitude), diante da morte 
do possível autor da resistência ;

c) Apenas como “resistência seguida de morte”;
d) Apenas como homicídio, tentado ou consumado, praticado pelo não-

policial;
e) Outra forma - especifique

3) Nos  casos  previstos  anteriormente  (enfrentamento  e  resistência),  há 
registro  concomitante do  eventual  delito  praticado   pelo  não  policial, 
consumado ou tentado, anteriormente ao enfrentamento/resistência,  de 
que sobreveio a respectiva morte?

a) Sim
b) Não

4) Em havendo  participação  de  policial  militar,  nos  casos  previstos  nos 
itens  anteriores,  este  é  apresentado  à  Polícia  Civil  para  o  registro  da 
ocorrência e análise da situação de flagrante delito?

a) Sim
b) Não 

5) Em caso  positivo,  há  normativo  estabelecendo  esta  rotina  em âmbito 
Estadual?

a) Sim
b) Não 
c) Prejudicada (não ocorre a apresentação do policial militar)

6) No caso de confronto ou resistência,  com emprego de força letal pelo 
policial civil ou militar em face de não-policial, há norma regulamentando a 
apreensão da arma utilizada pela polícia?

a) Sim
b) Não 
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7) No caso de confronto ou resistência,  com emprego de força letal pela 
polícia civil ou militar, indique a seguir os procedimentos adotados (marque 
mais de uma alternativa, se for o caso):

a) Apresentação do policial para registro da ocorrência ou lavratura do 
auto de prisão em flagrante

b) Apreensão da arma em poder do(s) policial(is)
c) Comunicação ao Judiciário 

i) Somente em caso de flagrante
ii) Em qualquer caso

d) Comunicação ao Ministério Público
i) Somente em caso de flagrante
ii) Em qualquer caso

e) Comunicação à Corregedoria de Polícia civil ou autoridade militar
f) Outros – especifique............................................................................

 
GRUPO III -  Fatores originados das rotinas investigatórias em geral 

para apuração de mortes violentas ou suspeitas

1) O Registro  de  Ocorrência  de  homicídio  no  Estado  segue um modelo-
formulário padrão?

a) Sim
b) Não 

2) Em havendo utilização de formulário físico ou eletrônico para o Registro 
de Ocorrência de homicídio no Estado, este formulário possui campos 
específicos para o registro de outros crimes referentes à mesma cadeia 
de acontecimentos?

a) Sim, com limitação do número de campos
b) Sim, sem limitação
c) Não 

3) Indique,  abaixo,  as formas em utilização no Estado para o registro de 
mortes violentas ou suspeitas (marque mais de uma alternativa, se for o 
caso)

a) Homicídio
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b) Tentativa de homicídio
c) Encontro de cadáver
d) Falecimento
e) Morte súbita
f) Lesão corporal seguida de morte
g) Resistência seguida de morte
h) Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio
i) Suicídio
j) Confronto policial
k) Outros – especifique.............................................................................

4) Em  sendo  marcada  mais  de  uma  alternativa,  esclareça,  individual  e 
objetivamente, quais os elementos que apontam para o registro sob uma 
ou outra classificação.

Leva-se em conta as características da ocorrência policial

5) Em sendo a morte violenta ou suspeita classificada, para fins de registro 
de ocorrência,  sob uma das formas não típicas (suicídio,  encontro  de 
cadáver,  falecimento,  morte  súbita,  resistência  seguida  de  morte, 
confronto policial  ou outro),  há abertura de inquérito para a respectiva 
investigação?

a) Sim
b) Não
c) Em alguns destes casos – Especifique:  Desde que haja indícios da 

prática de delito. Ex. Execução 

6) Após a classificação inicial da morte violenta ou suspeita sob uma das 
formas  não  típicas  (suicídio,  encontro  de  cadáver,  falecimento,  morte 
súbita, resistência seguida de morte, confronto policial ou outro), e em 
havendo a conclusão pela ocorrência de forma típica (homicídio, tentado 
ou  consumado,  lesão  corporal  seguida  de  morte,  ou  induzimento, 
instigação ou auxílio ao suicídio ou outra), há a respectiva reclassificação 
do fato?

a) Sim
b) Não
c) Em alguns destes casos – Especifique: ________________________
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7) Quando da realização do exame necroscópico, o médico-legista está de 

posse das conclusões da perícia de local de crime?

a) Sim
b) Não
c) Quase sempre
d) Quase nunca

8)  quando da realização do exame necroscópico, o médico-legista está de 
posse das conclusões da perinecroscopia?

a) Sim
b) Não 
c) Quase sempre
d) Quase nunca
e) Não é realizada perinecroscopia

9) Quando da realização do exame necroscópico, o médico-legista está de 
posse do registro de ocorrência realizado pela Polícia Judiciária?

a) Sim
b) Não
c) Quase sempre
d) Quase nunca

10)  A  juntada  ao  Inquérito  Policial  do  laudo  de  exame  necroscópico, 
elaborado  pelo  médico  legista  e  remetido  à  Polícia  Judiciária  ocorre,  na 
rotina policial:

a) Antes da remessa do laudo de local de crime;
b) Depois da remessa do laudo de local de crime;
c) Conjuntamente com a remessa do laudo de local de crime
d) Independentemente da remessa do laudo de local de crime

11) O perito que comparece ao local do crime e que realiza a perinecroscopia 
comunica-se,  na  rotina  diária,  com  o  médico-legista  que  realiza  a 
necroscopia?

a) Sim
b) Não 
c) Quase sempre
d) Quase nunca
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e) Não é realizada perinecroscopia

12)  Em havendo registro do homicídio, tentado ou consumado, praticado 
pelo  policial,  em situação  de  confronto  ou  resistência  à  prisão,  além do 
registro de delitos antecedentes à morte do não-policial, há instauração de 
Inquérito  Policial  para  apurar  todas  as  ações  tipificadas  como  infração 
penal?

a) Sim
b) Não, somente Inquérito Policial/Termo Circunstanciado para apuração do 

delito praticado pelo autor da resistência ou crime antecedente à morte
c) Não, somente Inquérito Policial para apuração do homicídio contra 

não-policial;
d) Prejudicado (não há registro como homicídio para a morte violenta do não-

policial em casos tais)

13)  Em  caso  positivo,  a  instauração  de  Inquérito  Policial  por  homicídio 
ocorre: 

a) Imediatamente após o registro;
b) Após a realização de diligências (verificação de procedência da 

informação), tomando por base o registro ou o conhecimento da morte 
violenta;

c) Prejudicado (não há, no caso de resistência/confronto a instauração de 
inquérito para investigação da morte violenta do não-policial)

14) Na hipótese de ser realizada, antes da instauração do Inquérito Policial, a 
verificação da procedência da informação sobre o homicídio de não-policial 
praticado  por  policial,  há  prazo  regulamentar  para  conversão  desse 
procedimento em inquérito policial?

a) Sim. Indique:
b) Não 
c) Não se aplica (não há VPI anterior à instauração de inquérito)
d) Não há instauração de inquérito policial

15)  Há  sistema  informatizado  para  controle  e  acompanhamento  dos 
Inquéritos Policiais e/ou verificação da procedência da informação?

a) Sim
b) Não 
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Obs: O sistema SIGO não vem sendo utilizado regularmente pelos Delegados de 
Polícia. Está defasado pois não é alimentado.

16)  Nos casos  de  homicídio  praticado  por  policiais  em confronto  ou  em 
razão de resistência da vítima, o Inquérito Policial/Termo Circunstanciado, 
ao ser remetido para o Poder Judiciário/Ministério Público,  nas capitais e 
comarcas  com  especialização  de  unidades  judiciárias/ministeriais,  é 
distribuído originariamente:

a) ao juiz/promotor com competência/atribuição para acompanhar 
investigação/ação penal por homicídio, ainda que haja outros crimes 
antecedentes a apurar;

b) ao juiz/promotor sem competência/atribuição para acompanhar 
investigação/ação penal de homicídio, e que possui competência/atribuição 
para acompanhar investigação dos crimes antecedentes à morte violenta 
do não-policial;

c) a ambos, mediante desdobramento da investigação
d) Não se aplica. Explique: 

17)  Em  havendo  distribuição  para  o  juiz/promotor  sem 
competência/atribuição para acompanhar investigação de homicídio (item b), 
há rotinas específicas já implantadas no Poder Judiciário ou no Ministério 
Público que identifiquem a existência de crime de homicídio praticado por 
policial a ser investigado?

a) Sim – Indique: 
b) Não
c) Não se aplica (a distribuição ocorre sempre para juiz/promotor com 

competência/atribuição para acompanhar investigação de homicídio)

18) Em havendo morte violenta de não-policial por policial militar, em 
confronto ou resistência, a rotina adotada no Estado conduz à instauração 
de Inquérito Penal Militar, além do Inquérito Policial?

a) Sim
b) Não

i) Apenas Inquérito policial
ii) Apenas Inquérito Penal Militar

c) Não se aplica (a rotina não conduz à instauração de IP ou de IPM)

19) Em caso positivo, os autos são apensados quando remetidos ao membro 
do Ministério Público para opinio delicti?
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a) Sim
b) Não
c) Não se aplica (a rotina não conduz à instauração concomitante de IP e IPM)

20) Em caso negativo, como se identifica a duplicidade de investigações, de 
forma a evitar procedimentos contraditórios em juízo?

a) Mediante consulta a sistemas informatizados
b) Outro – especifique: Tratando-se de crimes de natureza exclusiva  

militar, há uma Promotoria Especializada Militar. Ao contrário, há as 
Promotorias do Júri e do Controle Externo. A atribuição é prevista em 
Resolução do CSMP.

c) Não se aplica  

21) Há rotina em utilização no Poder Judiciário para que o inquérito seja 
distribuído, ainda que posteriormente, ao juiz com competência para 
processamento do inquérito e/ou ação penal por homicídio?

a) Sim. 
b) Não

GRUPO  IV – Espaço  para  registro  de  ações  específicas  em 
andamento  no  Estado,  voltadas  à  redução  da 
subnotificação e do subregistro

GRUPO V - Espaço para registro das especificidades do Estado, em 
matéria de subnotificação e subregistro
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