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Timidamente, o Parlamento e o Poder Executivo do 
Brasil propõem políticas de redução de homicídios no 
país, os quais apresentam taxas epidêmicas de acordo 
com o critério adotado pela Organização Mundial de 
Saúde. Tais políticas, contudo, não abordam a questão 
da modulação das metas estabelecidas, geralmente 
adotadas como um índice único e atemporal. O presente 
artigo busca oferecer subsídios para a modulação de 
metas, levando em conta, ainda, eventuais incentivos 
para a sua consecução. Aborda, também, a forma 
de tratamento de metas referentes a municípios que 
apresentem, episódica e temporariamente, altas taxas de 
homicídio.
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1. Introdução

O conceito de segurança pública está intimamente ligado ao de paz 
pública universal, desejo de todos – assim como o enfrentamento a seu 
corolário negativo, a insegurança pública – geralmente instituído como 
princípio constitucional que perpassa as aspirações de um povo que, no 
âmbito interno da nação brasileira, busca uma sociedade livre justa e so-
lidária (art. 4º, inciso VI e art. 3º, inciso I, da CRFB).

Como conceito negativo, portanto, a insegurança pública implica a 
existência de criminalidade, violência e desordem (CVD), incidindo per 
si ou em conjunto, pois essas três facetas da insegurança nem sempre 
estão interligadas. Nem todo crime ou atividade ilícita em geral constitui 
violência, segundo o senso comum, assim como nem toda violência é 
crime. Entretanto, o conceito de violência é elástico, permitindo entrever 
que, por trás de toda infração penal (crime ou contravenção), há alguma 
espécie de violência, ainda que implícita ou secundária. Há, portanto, 
violência que não configura crime, crime não violento e desordem de 
natureza social que não se enquadra em nenhum dos dois outros. 

Entretanto, onde quer que haja qualquer deles, há insegurança públi-
ca. Isto significa que, em sentido amplo, violência pode ser considerada a 
conduta que malfira o interesse individual ou coletivo, sem que seu autor 
disponha de um mandato, que é a legitimidade conferida pelos indivídu-
os ao Estado para restrição das liberdades desses mesmos indivíduos, se 
necessário, sob o manto do interesse público. 

Da mesma forma, até mesmo a violência legalmente admitida, como 
a exercida sob amparo das excludentes de antijuridicidade (legítima de-
fesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, e estrito cumpri-
mento do dever legal) causa certo desconforto na sociedade e, no mais das 
vezes, danos irreparáveis e revolta daqueles que a sofrem, direta ou indi-
retamente. Nesse conjunto estariam os constrangimentos legais impostos 
pelas forças públicas, no exercício do seu monopólio de uso da força em 
nome do Estado, na conhecida conceituação weberiana (WEBER, 2002).

Costuma-se dizer que a violência não tem uma causa precisa; sequer 
seria uma, mas várias causas. Aliás, as causas da violência teriam natureza 
estrutural, na medida em que as condições de vida da população é que 
determinariam ser uma sociedade menos ou mais violenta. 

Autores como Viapiana (2006), na esteira de Becker1, alegam que, tirante 
a questão estrutural, o que estimula a violência não são causas, mas fatores. 

1 Gary Stanley Becker (1930-2014), economista norteamericano, que estendeu os domínios da análise 
microeconômica para comportamento e interação humana.
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Seriam os preditores da violência, estando entre os mais comuns o desem-
prego, a baixa renda, a insuficiente escolaridade e o abuso de drogas e álcool. 
Para reduzir a influência desses fatores, os estudiosos apontam a educação e a 
redução da desigualdade social como soluções de longo prazo e efeito certo.

Tais macrossoluções, contudo, não configuram o escopo deste traba-
lho, o qual, por conseguinte, se volta para o esforço da atividade policial 
na redução dos homicídios. Esse esforço comporta duas vertentes comuns 
nas competências policiais, de caráter preventivo e repressivo, comumen-
te a cargo das polícias militares e das polícias civis, respectivamente.

O enfoque é dado ao gerenciamento de metas de redução de homi-
cídio fundadas em duas premissas: 1) a prevenção específica, propiciada 
pelo policiamento (ou patrulhamento) dos espaços públicos, que possui 
o caráter preventivo propriamente dito; 2) a prevenção geral, proporcio-
nada, em boa medida, pela certeza da punição advinda da elucidação dos 
homicídios, que possui o caráter repressivo.

O trabalho não pretende apontar, igualmente, quais seriam as políticas 
públicas adequadas para a redução de homicídios. A título de curiosidade, 
além de outras proposições similares, propuseram estabelecer tais políticas 
o Projeto de Lei (PL) nº 2026/2015, de autoria do Deputado Rodrigo de 
Castro (Institui o Plano Nacional de Redução de Homicídios), o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) nº 240/2016 (Institui o Plano Nacional de Enfrenta-
mento ao Homicídio de Jovens, estabelece a sua avaliação e dá outras pro-
vidências). Não adentraram, porém, no mérito da modulação de metas2.

2. Violência e homicídio

Com o evolver da humanidade, certos comportamentos desviantes 
se tornaram especialmente intoleráveis quando eivados de violência. No 
imaginário popular, violência implica danos materiais e lesões à integri-
dade física das pessoas, geralmente com cenas cruentas, isto é, que geram 
perda de sangue, cuja representação mais nítida é a morte violenta.

Tratamos do comportamento violento e de seus efeitos, da morte violenta, 
da distinção entre crime e violência e das vítimas da violência, mais detalhada-
mente, em outro contexto (Rocha, 2018), a cuja leitura remetemos o leitor.

Não custa relembrar, contudo, que a morte violenta pode ser, generi-
camente, então, aquela causada por terceiros – onde há a interpessoalida-
de –, a resultante de acidentes e a provocada pela própria pessoa, no caso 
de suicídio3. Embora a autoeliminação (suicídio) seja classificada como 

2 O PLS 240/2016 propõe, dentre outras metas, a elucidação de crime contra a vida em 80%.

3 Barata, Ribeiro e Moraes (1979), citados por Soares (2008), definem violência “como o resultado de 
processos sociais baseados na aplicação de força para o exercício de poder de alguém contra outro in-
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morte violenta para efeitos periciais, por exemplo, não estaria compre-
endida no conceito, por não ter origem interpessoal. O suicídio pode, 
contudo, ser causado por desdobramento de outras violências "menores", 
de natureza crônica, que podem levar a vítima à depressão e à busca da 
"solução" última para seu sofrimento físico ou moral, desistindo da vida. 
Tal circunstância dificulta a caracterização de eventual causador da mor-
te. Pode haver, contudo, o "induzimento, instigação ou auxílio ao suicí-
dio ou a automutilação", crime tipificado no art. 122 do Código Penal.

 Os atos que redundam em morte violenta que pressupõem interpes-
soalidade são, portanto, o homicídio e o latrocínio, este de mais rara ocor-
rência, além de ser caracterizado pela consequência, nem sempre visada, de 
perpetração de crime de subtração contra o objeto jurídico patrimônio4. 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, com fundamento na 
nova ordem de direitos, alguns programas governamentais tentaram alte-
rar a crescente onda de violência. Assim, desde as primeiras políticas com 
certo grau de propositividade, tais como o Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH) e o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), 
em suas várias versões, tentaram enfrentar o problema da criminalidade 
e da redução da violência. O último PNSP, lançado no Governo Michel 
Temer, prevê, dentre suas estratégias transversais no âmbito dos projetos 
sociais de prevenção à violência em áreas vulneráveis, identificar e com-
partilhar as melhores formas de enfrentamento aos homicídios dolosos, 
ao feminicídio e à violência contra mulheres e populações vulneráveis5.

3. Redução de homicídios

3.1 Taxa de homicídios

As métricas adotadas para o estudo de alguns fenômenos mensuráveis 
utilizam indicadores de resultado com base em dados relativos, geralmente 

divíduo, grupos, ou contra si mesmo, com intenção de provocar dano físico [os autores citam Lopez 
et al., 1992]”.

4 Considera-se, em geral, que os crimes mais violentos são aqueles contra a pessoa e os menos violen-
tos, os de natureza econômica.

5 Portal do MJSP. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/plano-nacional-de-seguranca-
-preve-integracao-entre-poder-publico-e-sociedade>. Acesso em: 16 out. 2017. Observação: A fim 
de facilitar a consulta, especialmente no ambiente online, neste trabalho mantivemos ativados even-
tuais hiperlinks para acesso ao documento no próprio corpo do trabalho. As referências a "portal" 
remetem à ligação eletrônica com a rede mundial de computadores. Nas referências a sítios (sites) e 
portais os sinais de "menor" (<), antes do endereço eletrônico, e "maior" (>), depois, não o integram, 
devendo ser desconsiderados quando da consulta. Para endereços longos e visando a manter a estética 
do texto foi adotada a separação, ao final da linha, entre letras, números e sinais diversos, a fim de 
evitar equívoco provocado pela hifenização automática do editor de texto (Microsoft Word). Assim, 
qualquer hífen constante do endereço dele faz parte.
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em proporção ao número de habitantes, à área territorial, etc. Um desses 
indicadores, no caso dos fenômenos violentos, é a taxa de homicídios6. Co-
mumente representada na proporção de eventos para cada cem mil habi-
tantes, é utilizada internacionalmente para avaliar a proporção de homicí-
dios ocorridos em certo período no âmbito de determinado território, a fim 
de representar o grau de violência temporal relativa ali existente7. 

O signo mais representativo da violência interpessoal, então, é o ho-
micídio doloso, isto é, intencional. Por conseguinte, a importância do 
estudo e da análise estatística dos homicídios se reflete no emprego desse 
indicador próprio8. No Brasil, a taxa de homicídios é, também, um dos 
indicadores mais confiáveis, por fundamentar-se no Sistema de Informa-
ções de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS)9.

As taxas que representam os mencionados fenômenos são utilizadas a fim 
de permitir a adoção de políticas públicas pertinentes ao seu diagnóstico, 
comparação e controle (redução ou incremento, conforme o caso). Essas taxas 
geralmente são representadas por uma fração tendo por dividendo (numera-
dor, termo antecedente) a quantidade de eventos, e, por divisor (denomina-
dor, termo consequente), um número que representa parcela da população.

Podem ter numerador ou denominador fixo. O numerador fixo 1 
é muito utilizado para representar a proporção de certa categoria numa 
população, a exemplo do número de juízes, de médicos ou de policiais 
por habitante. No caso do denominador fixo, à quantidade de eventos 
no numerador corresponde um número potência de dez representando 
parcela fixa da população (1.000, 10.000, 100.000)10. Certas taxas, como 

6 Taxa é a razão ou rácio (relação) entre duas grandezas, expressa em valor absoluto ou em percenta-
gem. Razão é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza.

7 O cálculo da taxa de homicídios é obtido pelo quociente entre o número total de casos ocorridos em 
determinado período (geralmente um ano) e a população residente no mesmo período no território 
considerado, multiplicado por cem mil.

8 Os indicadores podem ser expressos por dados absolutos ou dados relativos, sendo estes represen-
tados por coeficientes (razão entre a parte e o todo), taxas (coeficientes multiplicados por uma po-
tência de 10) ou índices (razão entre espécies distintas). Disponível em: <https://www.dadosfinos.
info/2017/06/como-calcular-taxa-por-100-mil.html>. Acesso em: 12 jun. 2020.

9 Gerenciado pelo Departamento de Informática do SUS (Datasus), isto é, do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

10 Por que usar a taxa por 100 mil – Indicadores como a taxa por cem mil habitantes são proporcionais ao 
tamanho da população em questão, logo, eles permitem comparar populações (países, cidades, bairros) 
de tamanhos diferentes. Dividindo o indicador por fatias menores de pessoas, é possível entender a dis-
tribuição geográfica de forma mais significativa. A taxa também pode ser por 1 milhão de habitantes, 10 
mil, ou 1 mil, o princípio é o mesmo. Na fórmula, só muda o número multiplicador. Também existem 
outras formas de relativizar os números, como dividir pela área, ao invés da população. O problema 
dos números absolutos – Quando não se usa um indicador relativizado, proporcional à população (ou 
"normalizado"), é difícil visualizar coisas diferentes de "aqui tem mais gente, aqui tem menos gente". 
Mapas, tabelas ou rankings com números absolutos são importantes para determinadas conclusões. Afi-



55Artigos & Ensaios

a de acidentes de trânsito, por exemplo, utilizam como denominador o 
número de 10.000 veículos.

É intuitivo que a escolha do denominador leve em conta o universo 
considerado das unidades de análise ou de observação, de forma que se 
obtenha a fração mais simples possível (numerador próximo de 1), ou 
seja, a fração irredutível. Isto é, a maioria das taxas possíveis no universo 
considerado deve estar próxima e acima da unidade. 

Analisemos um exemplo hipotético: é mais compreensível uma taxa 
que utilize o denominador 10.000 para as quantidades de 2, 5 e 10 
(2/10.000, 5/10.000 e 10/10.000) que utilizar o denominador 1.000 
(0,2/1.000, 0,5/1.000 e 1/1.000) ou 100.000 (20/100.000, 50/100.000 
e 100/100.000). A maioria dos valores abaixo de 1, no primeiro caso, ou 
acima de 10, no segundo, torna a apreensão comparativa mais difícil.

Agora tomemos um exemplo real: uma lista com as taxas de homicí-
dios de 123 países, elaborada pela UNODC, em 2012, relativas a cada 
100.000 habitantes, traz 100 países com taxas acima de 1, e 23 países 
com taxas abaixo de 1, ficando a média mundial em 6,211.

Uma distorção pode ocorrer, contudo, se o território considerado tiver 
número de habitantes menor que o indicado pelo denominador. Assim, 
a taxa de 10 homicídios por 100.000 habitantes é uma taxa "real" para 
municípios de 100.000 habitantes ou mais, correspondendo, no caso, a 
10 homicídios no total. O mesmo número de 10 homicídios ocorridos em 
município de 10.000 habitantes corresponde à taxa de 100/100.000; e, em 
Município com 1.000 habitantes, isto é, 10/1.000, equivale a 100/10.000 
ou 1.000/100.000. Desta forma, um único homicídio que ocorra em mu-
nicípio com 1.000 habitantes elevará sua taxa de zero a 100/100.000, o 
que, à primeira vista, pode suscitar uma percepção imediata equivocada no 
sentido de o referido município ser extremamente violento.

Nesse tocante, o aumento do número absoluto de homicídios em muni-
cípios pouco populosos e com taxas próximas de zero tende a elevar as respec-
tivas taxas de homicídios a patamares irreais e, mais que isso, ilusórios. A fim 
de corrigir tal distorção, alguns estudiosos (Carvalho et alii, 2012) propuse-
ram adotar técnicas de suavização, como a taxa bayesiana empírica (global, 
espacial ou local), além da taxa bayesiana de Clayton & Kaldor.

nal, o país onde mais gente passa fome é uma informação importante, independente de quantas pessoas 
moram lá. Para outras conclusões, os números relativos podem ajudar mais. Disponível em: <https://
www.dadosfinos.info/2017/06/ como-calcular-taxa-por-100-mil.html>. Acesso em: 12 jun. 2020.

11 United Nations Office on Drugs and Crime (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime), 
órgão da Organização das Nações Unidas (ONU). Disponível em: <https://pt. wikipedia.org/wiki/
Lista_de_pa%C3%ADses_por_taxa_de_homic%C3%ADdio_intencional>. Acesso em: 15 jun. 
2020.
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Esse método causa outra distorção, porém, ao considerar o entorno do 
ente político ou segmento territorial sob análise para cálculo da taxa, fazen-
do com que qualquer município onde não tenha havido um só homicídio 
no período considerado, por exemplo, apresente taxa positiva influencia-
da pelas taxas dos municípios vizinhos. Mesmo na hipótese de aplicação 
de um recorte quantitativo da espécie variável contínua (escala intervalar), 
categorizando os municípios conforme haja ou não homicídios em seus 
territórios – e, se houver, em qual proporção –, tal metodologia agrega o 
problema adicional acerca do estabelecimento do ponto de corte12.

Uma possível solução para atenuar tais distorções poderia ser a adoção de 
escalas distintas conforme a população. Assim, até 9.999 habitantes, seria apli-
cada uma taxa de 1/1.000; para uma população de 10.000 a 99.999 habitantes, 
seria aplicada a taxa de 1/10.000; e, para populações de 100.000 habitantes 
acima, seria aplicada a taxa mundialmente utilizada, de 1/100.000 habitantes, 
que apresentaria a taxa bruta, ou seja, a taxa real em determinado período.

O inconveniente é que, entre o extremo de uma escala e o início da 
seguinte, haveria uma diferença de dez por cento, já que a escala utiliza a 
base dez. Assim, um homicídio equivaleria a uma taxa bruta de 1/1.000 
em uma população de 1.000 habitantes; a 1/10.000 em uma popula-
ção de 10.000 habitantes; e a 1/100.000 em uma população de 100.000 
habitantes. Corresponde, sem considerar aproximações, a 0,1/1.000 em 
9.999 habitantes; 0,1/10.000 em 99.999; e 0,1/100.000 em 999.999. 
Assim, a incidência de dez homicídios nessas mesmas populações (9.999, 
99.999 e 999.999) multiplicaria tais taxas por dez, passando a 1/1.000, 
1/10.000 e 1/100.000, respectivamente13.

Caberia ao gestor de políticas públicas compreender que é preferível 
investir na redução dos dez homicídios em um Município com 99.999 
(1/10.000) que na redução de um homicídio em outro com 100.000 ha-
bitantes (1/100.000), visto que a própria taxa utilizada demonstra qual a 
importância relativa de cada segmento.

12 Denominamos "ponto de corte" a expressão comumente utilizada em certames concursais, ao es-
tabelecimento de limites entre escalas intervalares (de classe) sucessivas em que o tratamento dado 
aos elementos de cada intervalo seja diferente. Dessa forma, os elementos que se situem nos limites 
superiores de um intervalo se aproximam dos limites inferiores do intervalo imediato (e vice-versa), 
mas continua sujeito ao mesmo tratamento dado aos elementos situados próximos à média desse 
intervalo, o que ocasiona um hiato distorsivo. A distorção consiste em propiciar o mesmo tratamento 
e, portanto, de natureza não equitativa, a situações diferençadas. Isso pode ser bem observado em sis-
temas proporcionais, como o aventado, o que não ocorreria com sistemas progressivos, por exemplo.

13 A incidência de 1 homicídio em 20.000 habitantes resulta numa taxa de 0,5/10.000, um décimo 
da taxa por 100.000 habitantes (5/100.000). Taxas até 0,1/1.000 e 1/10.000 seriam tidas como não 
relevantes para a adoção de políticas públicas impactantes, dada a realidade do país, levando-se em 
conta o critério da OMS de ser "aceitável" a taxa de até 10/100.000 habitantes.
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Outra solução que propusemos consiste na modalidade de controle 
territorial da CVD (criminalidade, violência e desordem). Embora não 
seja escopo deste trabalho, adiantamos que consiste na categorização das 
unidades de análise territorial (municípios, por exemplo), utilizando vários 
indicadores, dentre os quais a taxa de homicídio por cem mil habitantes14.

Os critérios de "contágio de vizinhança" e de dominância que vislum-
bramos equivaleria, a bem dizer, à aplicação da taxa bayesiana, que poderia, 
então, ser utilizada para viabilizar a execução de políticas públicas, tão so-
mente, sob a égide de uma violência presumida, mas não para caracterizar 
o grau de violência real do território considerado. A violência presumida 
pressupõe a adoção de políticas preventivas; já a violência real por vezes 
exige medidas repressivas, as quais não podem ser aplicadas aleatoriamente.

3.2  Por que reduzir homicídios

Durante estudo levado a efeito no Centro de Estudos e Debates Es-
tratégicos (Cedes), órgão da Câmara dos Deputados, que originou a pu-
blicação Segurança pública: prioridade nacional (2018), em que atuamos 
como coordenador-técnico, uma das sugestões propostas foi a busca da 
redução de homicídios mediante atuação em duas frentes simultâneas: 
prevenção e repressão.

Sendo o homicídio uns dos crimes mais reprováveis – e, portanto, 
considerado paradigma da violência – e devido à circunstância de ser um 
dos que permitem dados estatísticos relativamente confiáveis, foi usado 
esse tipo de crime como base para a contenção da violência. Além disso, 
reduzindo-se os homicídios, cria-se uma contracultura avessa à naturali-
zação do crime em geral, assim como se previne a ocorrência de outros 
crimes a eles associados. O combate à CVD em geral e a tentativa de 
redução dos homicídios, em particular, entretanto, dependem muito do 
modelo de atuação policial adotado no território.

Ultimamente muito se discute acerca da efetividade do sistema de 
justiça criminal. Esse sistema é composto pelos subsistemas de segurança 
pública, judicial e prisional, configurando, grosso modo, as fases da per-
secução criminal. A persecução criminal nesse caso, contudo, limita-se à 
repressão em três fases, isto é: 1) a captura do infrator e sua submissão à 
fase inquisitória da persecução, consubstanciada no inquérito policial; 2) 
a fase acusatória, em que o acusado é processado pelo subsistema judicial, 

14 Os municípios seriam categorizados segundo a seguinte escala de cores: até a taxa de 10/100.000, 
branco (B); de 10 à taxa média nacional, amarelo (A); da taxa média nacional ao seu dobro, laranja 
(L); acima do dobro da taxa média nacional, vermelho (V). Circunstâncias determinadas pelos outros 
indicadores e pelo "contágio" de vizinhança ou critério de dominância poderiam elevar ou rebaixar a 
categoria do município. Políticas públicas específicas seriam adotadas conforme a categoria.



58 Cadernos ASLEGIS | 58 •1o Semestre 2020

podendo ser condenado ou absolvido; e 3) a fase executória, em que é 
aplicada a sanção ao réu julgado culpado (condenado).

Tudo não passaria de repressão, portanto. Onde estaria a prevenção? Existe 
a noção de prevenção geral, que é aquela proporcionada por todo o sistema. Isto 
significa – teoricamente – que qualquer indivíduo, sabedor da existência das leis 
repressoras de condutas desaprovadas pela sociedade e de todo o aparato estatal 
para dar-lhes cumprimento, ao perceber a eficácia do funcionamento desse apa-
rato, é desestimulado a delinquir. Com isso, a sociedade toda ganha em termos 
de prevenção de mais crimes que poderiam ser cometidos. 

Entretanto, essa regra talvez seja mais aplicável ao criminoso ocasio-
nal e não ao delinquente contumaz. A esse se aplicaria outra teoria mais 
recente segundo a qual o delinquente faz uma análise, ainda que incons-
ciente e superficial, acerca da relação custo/benefício do cometimento de 
um delito. A percepção dessa relação seria tão mais presente quanto mais 
houvesse oportunidades, segundo a crença popular de que "a ocasião faz 
o ladrão". Admite-se, ainda, a existência dessa análise precisamente em 
relação aos crimes premeditados, tendo como fundamento os conceitos 
opostos de fatores de risco e fatores de proteção a que estariam sujeitos, 
cada qual a seu modo, o predador e a sua eventual vítima. Pode-se espe-
cular, também, que quanto mais impera a impunidade, mais o indivíduo 
predisposto a tanto estaria tendencioso a delinquir. 

Tirante a prevenção geral, autores como Pablo de Molina e Luiz Flá-
vio Gomes classificam a prevenção propriamente dita em três níveis: pri-
mária, secundária e terciária. A primária seria aquela que afeta o compor-
tamento do indivíduo previamente ao seu envolvimento com o crime; 
a secundária envolve o indivíduo já enredado nas ações criminosas; e a 
terciária abrange medidas tendentes a recuperar o infrator post facto, o 
que pressupõe sua descoberta e responsabilização. Em termos simplifica-
dos, seria a prevenção antes, durante e depois do crime.

Entretanto, há outro conceito de prevenção que se assemelha à pre-
venção primária, isto é, aquela que tende a evitar ou impedir que o crime 
seja cometido. É intuitivo que a prevenção primária esteja ligada a fatores 
que desestimulem a prática criminosa, como a redução das desigualdades 
e a ampliação das ofertas de oportunidades socioeconômicas visando à 
garantia de uma vida digna. Isso se obtém, no plano coletivo, com inves-
timentos em educação, saúde, emprego e é induzido por uma situação de 
estabilidade econômica e sociopolítica, que gera a ordem pública. 

A ordem pública pressupõe, portanto, a redução do medo, da inse-
gurança e, por conseguinte, da própria violência, da criminalidade e da 
desordem. Contribui para a ordem pública a redução da impunidade e da 
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corrupção, por si geradoras de atividades ilícitas em geral. No plano indivi-
dual, a criação do "homem de bem" começa nos cuidados da família e do 
círculo de amigos e é complementada pela escola. A escolarização, chamada 
de educação, é suplementada pela educação propriamente dita, fundada na 
formação de caráter ético, religioso, moral e cívico-político, advinda das 
influências combinadas da família, da escola, da igreja e da comunidade. 

Nessas condições favoráveis – plenitude de desenvolvimento socio-
econômico e formativo – talvez apenas distúrbios da personalidade ou 
desvios acidentais do caminho, incluídos os crimes passionais, poderiam 
direcionar alguém para o lado do crime. Mesmo havendo controvérsia a 
respeito, pode-se especular que distúrbios da personalidade podem ter 
origem genética ou serem adquiridos e, nesse último caso, quase sempre 
decorrem de circunstâncias opostas àquelas mencionadas no início, isto 
é, condições desfavoráveis de vida, as chamadas vulnerabilidades concen-
tradas. Estas podem ser efeito de alguns fatores, sejam biopsicofísicos, 
sociais, econômicos e outros e, ainda, ter origem na combinação de diver-
sos fatores simultâneos. Os desvios mencionados podem ser oriundos da 
convivência – voluntária ou forçada – com más companhias ou da aqui-
sição de hábitos inadequados e mesmo de vícios indesejáveis, os quais, 
no mais das vezes ocorrem por falha nos demais principais processos de 
socialização, ou seja, família, escola, igreja e comunidade. 

Vários fatores, contudo, contribuiriam para tais desvios, havendo mes-
mo quem defenda que os desvios são, segundo a teoria do etiquetamento15, 
meramente rótulos impostos pela classe dominante que, ao fim e ao cabo, é 
que define o que é tido como comportamento regular ou desviante.

Por essa linha de raciocínio, portanto, todos somos criminosos em 
potencial, o que é corroborado pela realidade dos crimes passionais, por 
exemplo. Nessa hipótese, mesmo sociedades altamente civilizadas, segun-
do o conceito de Norbert Elias (1990), apresentariam certo percentual de 
criminosos dentre os seus integrantes. Tal noção foi antevista por Émile 
Durkheim (2010), segundo o qual o crime é um fenômeno natural que 
nunca será extinto. A óbvia conclusão é de que, mesmo numa sociedade 
supostamente "perfeita", sempre haveria algum nível de criminalidade. É 

15 A teoria do etiquetamento (labelling approach em inglês) sugere que a criminalidade não é qualidade 
de uma conduta, mas o resultado de um processo de estigmatização, oriundo da reação social ao cri-
me, como subproduto do controle social. Foi proposta por Frank Tannenbaum (sociólogo austríaco) 
e Edwin Hardin Sutherland (criminologista norteamericano, autor da expressão "crime do colarinho 
branco") e desenvolvida principalmente por Howard Saul Becker (sociólogo estadunidense, autor de 
Outsiders). O fenômeno do etiquetamento equivale, mutatis mutandis, ao conceito empregado em 
Psicologia denominado "profecia auto-realizadora", cuja descrição, dada pelo seu elaborador, Robert 
Merton, é: uma definição inicialmente falsa, que incita determinado comportamento e faz com que 
a definição original se torne verdadeira.
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preciso, então, que o Estado previna, in loco, o cometimento desse crime 
inevitável. Se a sociedade em questão é bastante imperfeita, como a nos-
sa, a adoção dessa providência por parte do Estado é gênero de primeira 
necessidade, sob risco de colapso total.

Aí é que entram os órgãos do sistema de justiça criminal visando à 
prevenção geral, em particular os chamados órgãos de segurança pública, 
provedores sobretudo da prevenção secundária. Isso se justifica porque, 
muito mais interessante que reprimir o crime depois de cometido, com 
todas as consequências disso, é prevenir sua ocorrência.

Entretanto, a prevenção secundária está voltada mesmo é para a repressão 
pura e simples. Tendo falhado – ou não tendo sido feita – a prevenção primária, 
que deveria ser provida por meio de políticas públicas de inclusão e de favore-
cimento do desenvolvimento integral do cidadão, qual a saída? Seria prevenir o 
cometimento de crimes. Como se faz isso? A resposta não é simples. 

Alguns defendem que haja um policial em cada rua de cada quar-
teirão, mas a estratégia de aumento infindo dos efetivos já foi provada 
contraproducente e, intuitivamente, se percebe a impossibilidade de sua 
adoção. Além da limitação em termos de recursos humanos necessários, 
alguém obstinado no cometimento de algum crime o perpetraria assim 
que o policial dobrasse a esquina.

O sistema de policiamento dito profissional prepondera há muito 
tempo nas polícias em geral. É o chamado policiamento reativo, pois, na 
medida em que a sociedade evoluía, passou a não se permitir aos primei-
ros policiais serem protagonistas do controle do desvio social, sob pena de 
infringência dos direitos individuais, especialmente o direito de ir e vir e 
de fazer o que quer que não seja expressamente proibido16.

Destarte o policial se conformou a quedar-se atento a um chamado, a 
uma demanda do cidadão agredido, quando então passa a agir para conter 
a agressão ou evitar que ela continue ou, ainda, atenuar os efeitos da ação 
deletéria, bem como promover a submissão do agressor às normas sociais 
e levá-lo a ser responsabilizado e punido segundo as regras pertinentes.

Mas nem sempre foi assim! Nos primórdios da polícia moderna, na 
Inglaterra, quando Sir Robert Peel profissionalizou a atividade policial, 
ela tinha um quê de polícia dita comunitária, baseada no envolvimento 
dos policiais com a comunidade, ainda que nos moldes do caráter impes-
soal e ataráxico tão bem caracterizado pela figura do Bobby londrino17.

16 E, além disso, porque é impossível ter certeza do preparo do policial para fazer o justo nesse controle 
de desvios. Embora no cotidiano o policial deva fazer esse juízo de valor, houve uma resistência da 
população britânica a conceder autonomia total ao policial.

17 Bobby era o apelido dado aos policiais à época de Robert ("Bob") Peel, desarmados e atenciosos.
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Atualmente se discute acerca da adequação e mesmo da necessidade de 
um policiamento do tipo comunitário, ou de proximidade, voltado para o 
cidadão e orientado para a resolução de seus problemas, que nem sempre 
são de ordem criminal. Visto como uma perda de tempo por boa parte dos 
gestores e policiais mais conservadores, o policiamento comunitário é alvo 
de alguns ataques que o tornam uma estratégia de difícil aplicação. Um de-
les é o de que promove muita descentralização, com reflexos na disciplina, 
o que é verdade. Outro é o de que favorece a corrupção, o que também 
pode ocorrer. Mais um suposto defeito é o de que serve aos propósitos de 
policiais com aspirações políticas, também passível de verificação. Ainda 
outro, o de que consome enorme efetivo de recursos humanos, o que é bem 
relativo e depende mais da adequada alocação seletiva do pessoal segundo as 
conhecidas incidências de "manchas de criminalidade". 

Os primeiros defeitos poderiam ser contrapostos por formação e qua-
lificação contínua com forte conteúdo deontológico, assim como me-
diante a oferta de recompensas que estimulem a boa conduta, mais efi-
cazes que a mera repressão à má conduta. Já a ação do aspirante a cargo 
político que se alavanca com base na ação comunitária pode ser prevenida 
mediante seu acompanhamento criterioso. Não se trata de coibir tais legí-
timas aspirações, mas de evitar o uso da máquina administrativa para tan-
to – e, inclusive, a eventual prevaricação do não agir, por um lado, ou da 
truculência, por outro (a chamada blue thin line) –, o que pode ser feito, 
na hipótese de abuso, pela identificação e realocação periódica desse po-
licial, inclusive afastando-o do policiamento comunitário, se necessário.

As vantagens do policiamento comunitário, por outro lado, seriam: a 
melhor relação de confiança entre a população e a polícia; a contribuição da 
comunidade com informações preciosas para o trabalho da polícia; a redução 
da sensação de medo e de insegurança; o vínculo do policial com a comuni-
dade ordeira, no sentido de se tornar responsável por ela; a atuação do policial 
segundo os princípios humanitários ao tratar com rigor técnico, mas com 
respeito aos direitos legais do infrator, muitas vezes também oriundo da co-
munidade; e, por fim, coroando tais vantagens, a alteração da histórica visão 
deturpada acerca do trabalho policial, tido por alguns como intrinsecamente 
corrupto, maldosamente truculento e necessariamente desidioso.

Na prática, portanto, o chamado modelo reativo ora empregado no 
Brasil faz com que a prevenção seja prejudicada. Diante do volume do 
crime e da insuficiência do efetivo de pessoal, a polícia militar atua ba-
sicamente reprimindo de forma imediata as infrações penais – mediante 
prisão em flagrante – isto é, durante a ocorrência criminal ou logo após. 
Tal situação significa que o caso, levado às dependências da polícia civil, 
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cria uma demanda reprimida que afeta sua capacidade investigativa. Em 
razão disso, ocorrem fenômenos que afetam as próprias polícias militares 
e as polícias civis, em suas capacidades de cumprirem seu papel18. 

Ocorre, então, que as polícias militares não realizam a prevenção do 
crime a contento, o que seria facilitado pela atuação segundo o modelo 
de polícia de proximidade. Em consequência, sua diligente repressão ime-
diata atulha as delegacias de polícia com providências cartorárias acerca 
das prisões em flagrante realizadas. Por conseguinte, as polícias civis alo-
cam tempo e recursos humanos e materiais nessa atividade, em prejuízo 
de sua atividade primordial, a investigação. Resta a apuração das infrações 
penais registradas, de natureza retrospectiva, em prejuízo, também, da 
investigação de longo prazo, de caráter prospectivo e também preventivo 
do alastramento da criminalidade dita organizada. 

Dessa forma, tendo em vista recomendações de organismos interna-
cionais e exemplos de órgãos policiais ao redor do mundo, parte-se do 
pressuposto de que o modelo proativo de policiamento é o ideal. Nesse 
diapasão, uma polícia unificada ou a possibilidade de que as Unidades 
da Federação decidam por isso foi uma das medidas sugeridas no referi-
do estudo. Outra medida preconizada é a municipalização paulatina da 
prestação de serviços policiais, com o que modelos supostamente mais 
eficazes, como o policiamento comunitário, poderiam alterar, no longo 
prazo, a situação de insegurança vivida pela população

Pensamos, aliás, que a atuação preventiva de forma proativa segundo 
os princípios de polícia comunitária, focada no cidadão e orientada para 
a resolução de problemas, é o futuro da polícia, visto que o modelo atual, 
dito "profissional", de caráter reativo, fundado nas centrais de despacho e 
no patrulhamento motorizado, não trouxe, ao longo de décadas, a efeti-
vidade à atividade primordial da polícia, a prevenção19. 

Por fim, baixa resolutividade na apuração das infrações penais ou inqué-
ritos conduzidos num patamar mínimo de aceitabilidade – dado o volume 
de casos – sufocam os órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário, 
com baixa efetividade na ponta final do fluxo. Essa circunstância causa pre-
juízo a toda a sociedade, gerando impunidade fortemente criminogênica.

18 Observa-se, por exemplo, que a própria competência constitucional da polícia militar, de policia-
mento "ostensivo" – quando deveria ser "preventivo", que é fim, enquanto ostensividade é meio –, 
relega a prevenção a um segundo plano, visto que a mera ostensividade não implica, necessariamente, 
esforço concentrado de prevenção.

19 O modelo comum nos anos 1960 e 70 nos Estados Unidos, replicado em vários países e relutan-
temente substituído, inclusive no Brasil, era baseado nos três R: rapid response (rápida resposta), 
random patrols (patrulhamento aleatório) e reactive investigation (investigação reativa).
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Dito isso, as duas vertentes de atuação propostas por este trabalho são: 1) 
por um lado, a redução de homicídios, pela atuação estreita da polícia com 
a comunidade, no âmbito da prevenção específica; 2) por outro, a apuração 
qualificada das infrações penais para responsabilização dos infratores, geran-
do efetividade à persecução criminal e, portanto, à prevenção geral.

A primeira vertente foi intentada, com sucesso, em Pernambuco, du-
rante o governo de Eduardo Campos, mediante envolvimento das forças 
de segurança pública no programa "Pacto pela Vida", que resultou na 
redução substancial das altas taxas de homicídio apuradas no período an-
terior. A fim de estimular os policiais, foi instituída gratificação por de-
sempenho, em que os principais beneficiados eram os policiais militares, 
que estão no cotidiano das ruas e podem realizar a prevenção qualificada, 
se lhes forem dadas condições para tanto20. Propomos, então, combinar 
tal medida com a segunda vertente, da prevenção geral, por atuação da 
polícia civil no sentido de aumentar a taxa de resolução de crimes. 

A "taxa de resolução" (taxa de elucidação, taxa de esclarecimento, ou ín-
dice de casos resolvidos, clearance rate, em inglês) refere-se ao percentual de 
casos resolvidos, isto é, nos quais se aponta a materialidade e a autoria da 
infração penal, para a subsequente atuação do Ministério Público e do Poder 
Judiciário. No Brasil considera-se que tais índices girariam em torno de cinco 
a dez por cento e estariam abaixo da média mundial, não havendo estudos 
ou estatísticas confiáveis, em nível nacional, para uma efetiva comparação. 
Sabidamente tais taxas variam conforme a espécie criminal e de um órgão 
policial para outro21. Assim, é compreensível que as delegacias especializadas 
em homicídio apresentem taxa de resolução maior para essa espécie de crime. 
Além disso, não se dispõe de uma metodologia unívoca para o cálculo.

Entretanto, convém comparar a situação do Brasil com um país desenvol-
vido. Segundo Garland (1999), a taxa média de delitos esclarecidos no Reino 
Unido era de 4,9%, variando de 19% para ferimentos, a 8,4% para roubos em 
domicílio e apenas 2% para vandalismo (GARLAND, 1999, p. 63). 

Alegou-se durante os eventos do mencionado estudo do Cedes que 
a taxa nacional se situe em torno de 8% para resolução de homicídios. 

20 Relatado em Pereira (2014). Consta que referida gratificação inviabilizou o programa quando passou 
a ser concedida em percentuais diferenciados entre gestores e operadores. Uma das razões certamente 
foi o afastamento dos idealizadores e gestores do programa e do próprio governador, que o instituíra 
e o liderava. Embora abandonado o programa, o efeito consistente da política, a longo prazo, per-
mitiu que em 2018 Pernambuco tivesse a segunda maior redução no número de homicídios entre os 
estados, de 23,3% (FBSP, 2019, p. 8 e 20).

21 Segundo documento produzido pela Polícia Civil do Distrito Federal, a taxa de resolução de homicí-
dios por aquele órgão, numa série de dez anos (2003-2014), apresentou uma média de 68%, tendo 
atingido o ápice de 82% em 2005 e, seguindo tendência de baixa nos últimos anos, atingiu 51% em 
2014 (DISTRITO FEDERAL, 2015).
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Segundo reportagem da revista Exame, a taxa brasileira seria de 20%, 
enquanto nos países desenvolvidos estaria na média acima de 60% e em 
torno de 96% na Alemanha, 95% no Japão, 81% na Inglaterra, 80% no 
Canadá e 64% nos Estados Unidos (BRANCO, 2018, p. 77).

Mesmo admitindo-se que a taxa de resolução de crimes é historicamente 
baixa no Brasil, variando bastante conforme a espécie criminal, novamente, 
porém, o homicídio é utilizado nesse caso como paradigma do crime vio-
lento22. Entretanto, outros crimes com resultado fatal são igualmente repro-
váveis, como o latrocínio. Então, não obstante termos adotado o homicídio 
como crime paradigmático, muitas vezes mortes suspeitas acabam ficando 
de fora das estatísticas, embora sejam típicas de ações letais. Assim, em vez 
de aumento da taxa de resolução de homicídios, simplesmente, a ideia é 
incrementar a taxa de resolução de infração penal com resultado fatal, razão 
por que o parâmetro passaria a ser qualquer evento com resultado fatal.

A adoção de eventos com resultado fatal como unidade de análise 
se justifica na medida em que impacta a variação da taxa de homicí-
dios, ao mesmo tempo que coíbe eventuais justiçamentos sob pretexto 
de resistência, induzem à prevenção do roubo (latrocínio) e de even-
tos suspeitos com resultados fatais, como os acidentes trabalhistas, de 
trânsito e outros, como acidentes domésticos, afogamentos etc. Enfim, 
embora o foco sejam os chamados “crimes violentos letais intencionais” 
(CVLI)23, a maioria dos quais enquadrados no que chamamos anterior-
mente de "mortes violentas", a abrangência da segunda variável é esten-
dida para todos os eventos pessoais letais oriundos de externalidades ou 
autoeliminação. Resolvemos inserir no conceito, também, os desapare-
cimentos de pessoas por mais de trinta dias, que gera um alto potencial 
de permanência pela difícil elucidação desses casos24. A segunda variável 
passa a compreender, então, não apenas os CVLI, mas o conjunto de 
“mortes violentas e desaparecimentos prolongados” (MVDP).

A proposta sugerida durante o estudo do Cedes é que houvesse um 
fundo constitucional nacional de adesão voluntária dos entes federativos 
(União, estados e municípios), que aportariam recursos segundo percen-
tual de sua taxa de homicídios e receberiam recursos do fundo segundo o 
atingimento de metas globais de redução de homicídios e incremento da 

22 O feminicídio nada mais é que homicídio de mulher, tendo como elemento subjetivo do tipo penal 
a questão de gênero. Serve estatisticamente como categoria indutora de políticas públicas específicas 
para o segmento feminino.

23 Categoria criada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

24 Os desaparecimentos de pessoas incluem os provocados, sejam ou não de natureza criminosa; os 
voluntários, que causam grande abalo familiar; e os chamados "desaparecimentos forçados", de natu-
reza estatal e comuns em regimes autoritários.
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resolução, configurando verdadeiro pacto segundo o princípio de solida-
riedade federativa insculpido no art. 241 da Constituição Federal.

3.3 Propostas de metas

A meta global (MG) é composta, então, pelas metas parciais (MP). 
As metas parciais de redução de homicídio (MPred), assim como as de 
incremento das taxas de resolução de MVDP (MPres), não podem ser 
escolhidas aleatoriamente, contudo, sob pena de não serem atingidas. A 
média global, então, é dada pela seguinte fórmula: 

                               MG = MPred + MPres

                                                       2
Podem ser estabelecidas as seguintes espécies de metas de redução: 1) nu-

méricas, ou seja, redução dos homicídios a tantos eventos em números abso-
lutos, o que requer redefinições periódicas; 2) percentuais, ou seja, redução 
da taxa em tantos por cento, o que permite uma política consistente; 3) em 
pontos percentuais25, por fim, que permite a redução em blocos sucessivos 
idênticos na aparência, mas, na realidade, cada vez mais difíceis de atingir. 

No caso das metas de incremento, o raciocínio é semelhante, porém, em 
sentido inverso.

Os destinatários dessas metas parciais são, majoritariamente, segundo suas 
competências, as polícias militares (redução da taxa de homicídios) e as polícias 
civis (aumento da taxa de resolução de MVDP), os órgãos policiais responsáveis 
em maior grau pelas duas atividades, prevenção e repressão, respectivamente. 

A primeira meta parcial (taxa de homicídios) consiste na redução, com 
limite quantitativo final de zero, isto é, nenhum homicídio. A segunda meta 
parcial (resolução de MVDP) consiste no incremento, com limite percentual 
final de cem por cento, ou seja, todos os eventos devem ter resolução plena.

Vê-se, portanto, que são grandezas diversas que devem ser tratadas di-
versamente. No tocante à redução das taxas de homicídios, não há como 
definir meta final aceitável para um país com altas taxas como o Brasil. 
Entretanto, pode-se focar a meta básica de redução na meta "limite" da 
OMS, de 10% para a taxa de homicídios. E, para as taxas de resolução de 

25 “Ponto percentual (pp) é o nome da unidade na qual pode ser expressa o valor absoluto da diferença 
entre quaisquer pares de porcentagens. Por exemplo: se uma determinada taxa de juros cair de 24% 
ao ano para 12% ao ano, pode-se dizer que houve redução de 50% (valor inicial-valor final): valor 
inicial, mas não que houve redução de 12%. Dizer que houve uma redução de 12% implica que o 
valor final seja de 12% menor que o valor inicial, no nosso exemplo, a taxa final seria 21,12% ao in-
vés de 12%. O ponto percentual é uma unidade que pode expressar essa diferença; voltando ao nosso 
exemplo, é correto dizer que houve redução de 12 pp na tal taxa de juros”. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Porcentagem>. Acesso em: 15 jun. 2020
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MVDP, a meta básica poderia ser de 60%, que é considerada a taxa média 
mundial de resolução de crimes nos países desenvolvidos. 

No tocante às metas parciais, a redução da taxa de homicídios em perfil 
muito agressivo pode não ser atingida e comprometer o estímulo à redução; 
num perfil muito conservador pode inviabilizar redução significativa no 
médio prazo. Assim, a redução pode ocorrer no patamar de dez por cento 
a cada período (um ano, por exemplo), sucessivamente. A tendência é o 
valor absoluto da redução cair a cada período. Exemplo: a redução de 10% 
de uma taxa de 20/100.000 homicídios apresenta a meta de 18/100.000 ao 
final do período (2 pp). A mesma meta de 10% para o período seguinte re-
presenta um resultado de 16,2/100.000 (1,8 pp). Eis a fórmula da MPred, 
em que TH é a taxa de homicídios do território e período considerados, isto 
é, a taxa de homicídios multiplicada por 0,9, que implica redução de 10%:
                                               MPred = TH x 0,9

Tais patamares de dez por cento favorecem o cálculo e o pronto enten-
dimento, além de serem palatáveis em termos quantitativos e favorecerem a 
consistência26. A escolha desse patamar ocorreu em razão de ser esta a taxa 
considerada minimamente aceitável pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) da Organização das Nações Unidas (ONU)27. Essa visão da OMS 
é compreensível diante das taxas "civilizadas" que os países desenvolvidos 
apresentam. A esse respeito, veja o que informa Soares (2008, p.44):

Courthéoux (1978), usando uma simples classificação tripartite – 
países com taxas de homicídio altas (taxa > 3,0 por 100 mil habi-
tantes), médias (3,0 > 1,0) e baixas ([<] 1,0) –, nota que a única 
relação é que, no nível mais baixo, não há países subdesenvolvidos. 
Porém, os dados se referrem ao início da década de 1970, antes 
do crescimento das taxas em vários países. Hoje, taxas de 3,0 são 
consideradas moderadas, mesmo para países industrializados28.

Continua válido o argumento da OMS mesmo se considerarmos, 
portanto, 3 homicídios por 100 mil habitantes como taxa moderada.

26 O Plano Nacional de Segurança Pública divulgado pelo governo federal em janeiro de 2018 estipula 
essa meta em 7,5%. Portal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: <http://
www.justica.gov.br/news/plano-nacional-de-seguranca-preve-integracao-entre-poder-publico-e-so-
ciedade/pnsp-06jan17.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018.

27 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice superior a dez mortes a cada cem mil ha-
bitantes configura nível de descontrole, de "epidemia". Revista Veja, “No Brasil, homicídios são uma 
epidemia”. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/no-brasil-homicidios-
-sao-uma-epidemia/>. Acesso em: 28 set. 2018.

28 Autor citado: COURTHÉOUX, Jean-Paul. Observations sur violence et mouvement économique. 
L’Anée Sociologique, v. 29, 1978.
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O patamar fixo permite comparações, avaliações de tendências e constru-
ção de séries históricas. Torna-se progressivamente mais difícil seu atingimento, 
especialmente nos estados e Distrito Federal e nos municípios mais populosos, 
conforme se reduza a taxa de homicídios ou se aumente a taxa de resolução. Isto 
é, quanto maior o número absoluto de homicídios em determinado território, 
menor a possibilidade de sua redução a patamares muito baixos29.

Noutra perspectiva, o incremento da taxa de resolução precisa tam-
bém estar em patamar realizável, uma vez que o sentido de incremento é 
contrário, positivo – enquanto o de redução é negativo –, ou seja, quanto 
mais se aumenta a qualidade da resolução, maior tende a ser o valor abso-
luto do percentual e, portanto, mais difícil seu atingimento. 

Assim, propõe-se outra metodologia de cálculo, que leve em conta o 
percentual faltante para se atingir cem por cento. Considerando a supos-
ta baixa produtividade, em torno de cinco por cento, é preciso que haja 
metas mais ambiciosas para valores mais baixos, reduzindo-as quando 
atingirem valores mais próximos da meta básica (60%), sem descurar da 
possibilidade de se buscar a plenitude da apuração. 

Propomos, então, taxas de resolução (TR) crescentes mediante aplicação da 
raiz quadrada do valor considerado até cinquenta por cento; e, daí em diante, 
valores decrescentes até cem por cento, mediante aplicação da raiz quadrada da 
diferença entre cem e o valor considerado30. O resultado deve ser dado em pontos 
percentuais ser dado em pontos percentuais31. Para se chegar a uma equação ma-
temática correspondente, contudo, é preciso definir uma função indicadora. Seja: 

Desse modo chega-se à seguinte fórmula: 

29 O fenômeno tem similaridade com a "lei dos rendimentos decrescentes", aplicada à Economia, se-
gundo a qual, a partir de um nível ótimo, para cada novo insumo acrescido no processo produtivo o 
rendimento correspondente tende a ser menor, com tendência a zero, se comparado com o período 
em que tal insumo não fora utilizado. Isso significa que há uma saturação do esforço visando a au-
mentar a produtividade e que, a partir de determinado patamar, toda tentativa nesse sentido redun-
dará inócua. Dessa forma, por mais insumos (tempo, recursos materiais, institucionais e humanos) 
que se utilizem para a redução da taxa de homicídios, há uma tendência para que tal redução seja 
decrescente, em razão dessa natural saturação do processo. Entretanto, a ocorrência do fenômeno 
não impede a redução das taxas muito superiores à média nem inviabiliza a tentativa de sua redução, 
paulatina e em longo prazo, a patamares ditos civilizados.

30 Esse método, além de facilitar o cálculo, permite que no patamar idealmente por nós considerado 
como meta básica, de 60%, seja aplicada uma meta parcial em torno de 10%.

31 O valor máximo em pontos percentuais é de 7,07, equivalente a 14,14%, atribuído à taxa de resolu-
ção (TR) de 50%.
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Tal função aplicada ao critério adotado resulta na fórmula acima, em 
que MPres é a meta parcial de resolução, TR é a taxa de resolução e I é a 
função indicadora. A importância da criação dessa função indicadora visa 
a definir o momento de utilização do valor da raiz de TR ou do valor de 
100% menos a raiz de TR. Considerando A o conjunto de valores de TR 
menores ou iguais a 50%, se a TR estiver nesse intervalo, a função indica-
dora IA(TR)=1; se não estiver contida nesse intervalo, IA(TR)=0. Dá-se o 
mesmo se A compreender o conjunto de valores de TR superiores a 50%, 
se a TR estiver nesse intervalo, IA(TR)=1; se não estiver, IA(TR)=0.

A tabela a seguir deslinda o cálculo mediante emprego da fórmula, 
exemplificando a adoção dos pontos percentuais progressivos (segunda 
coluna) e regressivos (terceira coluna), sendo os valores das taxas de reso-
lução inseridos aleatoriamente num gradiente de 0 a 100.

Tabela 1 
Exemplo de aplicação da fórmula do cálculo da  

meta parcial de resolução de MVDP.

Taxa de  
resolução (TR)

(em %)  
(1)

Indica-
dor de 
TR ≤ 
50 (2)

Raiz  
qua-

drada 
de TR  

(3)

ndicador  
de TR > 

50  
(4)

Raiz  
quadrada  
de 100 – 

TR  
(5)

Meta 
parcial 
(TR + 

pp) (6)32 

Incre-
mento 

(%)

Até 50%
 

 

5 1 2,23 0 - 7,23 44,60
20 1 4,47 0 - 24,47 22,35
45 1 6,70 0 - 51,70 14,88

Acima de 
50%

  

60 0 - 1 6,32 66,32 10,53
75 0 - 1 5,00 80,00 6,66
98 0 - 1 1,41 99,41 1,43

Entretanto, mesmo com o acréscimo de apenas um ponto percentual 
para uma hipotética taxa de resolução de um por cento, esse acréscimo cor-
responde a cem por cento (1+1=2; 100%), com tendência a um ao se apro-
ximar de uma taxa de resolução de cem por cento (99+1=100; 1,01%)33. 
Embora valores considerados em patamares mais baixos possam ter metas 
ambiciosas, com o incremento da resolução tais metas se tornam paulati-
namente menores, sob pena de se tornarem inatingíveis. Metas ambiciosas 

32 Aplicando-se a fórmula conforme a numeração das colunas, tem-se: meta parcial (6) = (1) + [(2) x 
(3)] + [(4) x (5)].

33 Exemplo das metas parciais aplicáveis às taxas nos valores múltiplos de 10: 10 (taxa) e 90 (meta par-
cial) = 3,16; 20 e 80 = 4,47; 30 e 70 = 5,47; 40 e 60 = 6,32; 50 = 7,07. Observe-se que o percentual 
de incremento varia de 100% para a TR=1 (√12=1), tendendo para um próximo a TR=100 (última 
coluna da Tabela 1).
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para taxas menores fazem sentido, entretanto – quanto menor a taxa, mais 
ambiciosa a meta. A uma taxa de 5%, por exemplo, se lhe for aplicada uma 
meta conservadora de 10%, resulta num incremento para 5,5% em um 
ano, muito aquém do que seria considerado aceitável. Além disso, supõe-
-se que um esforço individual e institucional, mesmo sem muito aparato 
tecnológico, pode incrementar taxas mínimas; e que metas maiores podem 
ser exigíveis em função do ganho de escala obtido em taxas médias.

 As metas iniciais das taxas de resolução são maiores, por fim, porque 
seu atingimento depende, em maior grau, de esforço institucional e indi-
vidual, isto é, o resultado pode estar correlacionado muito mais ao pró-
prio trabalho dos policiais, consideradas as variáveis controláveis, como 
técnicas de gestão e alocação de recursos humanos e tecnológicos. Já no 
caso das metas de redução de homicídios, há variáveis imponderáveis que 
podem afetar o resultado para além de qualquer esforço do trabalho poli-
cial, especialmente as de natureza socioeconômica presentes no território 
policiado e a própria implementação de políticas públicas eventualmente 
equivocadas, que podem impactar as taxas de criminalidade34.

Houve uma ligeira alteração da proposta apresentada durante o es-
tudo do Cedes que consistia, portanto, na redução anual da taxa de 
homicídios por cem mil habitantes em dez por cento e no incremento 
anual da taxa de resolução de crimes com resultados fatais (homicí-
dios, latrocínios, lesões corporais e outras infrações, seguidas de morte) 
também em dez por cento, tudo referido ao segundo ano civil imedia-
tamente anterior. Alteramos, neste trabalho, portanto, apenas a meto-
dologia de cálculo do incremento das taxas de resolução. Assim, os re-
passes dos recursos seriam efetuados na proporção da média aritmética 
entre os percentuais atingidos das metas parciais de redução da taxa de 
homicídios por cem mil habitantes e do aumento da taxa de resolução 
de eventos com resultados fatais.

Exemplifiquemos do ponto de vista da redução de homicídios. Se-
gundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019, tendo sido a taxa 
máxima estadual, em 2018, de 66,6 no estado de Roraima, e a mínima, 
de 9,5 no estado de São Paulo, uma redução de dez por cento traria tais 

34 Excepcionava-se, contudo, na sugestão ao estudo do Cedes, que o ente federado receberia a integra-
lidade do repasse em caso de aumento da taxa de homicídios, como forma de se injetar mais recursos 
visando a reverter o quadro negativo. Vedava-se, porém, o pagamento, no período considerado, da 
gratificação temporária por desempenho aos policiais. Tal medida objetivava induzir a motivação 
institucional e individual para a redução da taxa de homicídios e, ao mesmo tempo, condicionava o 
pagamento da remuneração premial, a fim de se evitar a negligência com o atingimento da meta.
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percentuais para 59,94 e 8,55 respectivamente, sendo estas as metas dos 
referidos estados para redução no primeiro período35.

Isso significa que, no exemplo mencionado, se Roraima atingisse a 
taxa de 59,94 no período considerado, teria cumprido a meta em 100%, 
recebendo o total de recursos alocados ao fundo nacional pelo Estado, 
naturalmente calculados pela média aritmética com a taxa de incremento 
das resoluções. Se atingisse apenas 5% (63,27) teria cumprido metade 
(50%) da meta, recebendo metade dos recursos. Se reduzisse a taxa, hipo-
teticamente, para 53,28 (20%), teria dobrado a meta e receberia os recur-
sos com bônus de 100%. Os recursos adicionais para os entes que ultra-
passassem a meta viriam da contribuição da União – que evidentemente 
não faria repasses para ela própria – e da reserva do fundo correspondente 
aos demais entes que não atingissem a meta no período. 

Quanto mais os entes federativos cumprissem ou superassem suas 
metas, evidentemente menos aporte de recursos haveria no fundo nacio-
nal, uma vez que se baseariam em percentual da taxa de cada ente. Em 
contrapartida, dada a dificuldade progressiva de atingimento das metas, 
menos recursos seriam necessários para premiar os entes com o passar do 
tempo, de forma que uma variável compensaria a outra.

Entretanto, como o cumprimento da meta global é calculado pela 
média de atingimento das duas metas parciais, a hipótese de cumpri-
mento pleno ou sua ultrapassagem é mais difícil de ocorrer. Essa forma 
de cálculo pressupõe antever, ainda, forte cooperação entre os principais 
órgãos envolvidos (polícia militar e polícia civil), para que ambas as metas 
parciais sejam atingidas no grau máximo possível. Ao interesse institucio-
nal, tanto dos entes quanto dos órgãos, se somaria o interesse individual 
pela percepção da gratificação eventual por desempenho em relação aos 
percentuais atingidos das metas parciais.

Contudo, há muitos municípios pouco populosos cujas taxas se situam 
próximas de zero ou são nulas36. Tal constatação pressupõe que as políticas 
pertinentes sejam voltadas aos Estados e ao Distrito Federal, tendo em vista 
a escala, assim como aos municípios mais populosos, que quase sempre são 
os mais violentos. Pode-se especular, noutra perspectiva, que se, em vez disso, 
houver um surto momentâneo de incremento na taxa de homicídio ou de 
redução na taxa de resolução, a retomada da redução da primeira e de aumen-

35 Site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: <https://www.forum seguranca.org.
br/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf>. Tabela 2, p. 21. Acesso em: 
26 jun. 2019.

36 Cerca de um quinto dos 5.570 municípios brasileiros apresentam taxa zero.
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to da segunda, respectivamente, é tanto mais factível quando maior for essa 
variação, salvo a ocorrência de fatores imponderáveis de efeitos persistentes. 

Como a incidência absoluta de homicídios é regularmente maior nos 
municípios mais populosos, isso implica que os índices mais elevados es-
tariam no grupo de municípios acima de 100.000 habitantes e, portanto, 
com taxa real segundo o índice universalmente utilizado37.

A fim de evitar a distorção referente aos municípios menos populosos 
que ocasionalmente apresentam aumento expressivo da taxa de homicí-
dios devido à incidência de pouquíssimos eventos, propusemos algumas 
regras, que apresentamos no próximo subitem de forma articulada, como 
subsídio à eventual formulação legislativa pertinente.

3.4  Minuta

Apresenta-se, abaixo, minuta do que seria um trecho de projeto de lei 
visando à modulação do atingimento de metas, considerando a modali-
dade de incentivo institucional e individual, assim como a distorção cau-
sada pelo aumento extemporâneo de taxas de homicídios em Municípios 
com taxas nulas ou próximas de zero38.

Considera-se que o ideal seria a apresentação do projeto de lei pelo 
Poder Executivo da União, pois, a exemplo de outras iniciativas oriundas 
de parlamentares, um projeto que vise à redução de homicídios carece de 
efetividade em razão de ser vedado à iniciativa parlamentar o estabeleci-
mento de competências a órgãos da União, que precisa ter o protagonis-
mo nessa espécie de política pública.

Art. A39. Ficam criadas metas de redução da taxa de homicídios e de 
incremento da taxa de resolução de morte violenta e desapare-
cimento prolongado (MVDP), cujo atingimento propiciará aos 
estados, Distrito Federal e municípios o recebimento de recursos 
do fundo nacional40.

37 A população total desses municípios, em torno de trezentos, representa mais da metade da população 
nacional.

38 A metodologia adotada poderia ser representada por um algoritmo e grafada por meio de fórmula 
matemática não facilmente apreensível por leigos, razão por que preferimos explicá-la e referi-la na 
minuta em linguagem comum. Note-se que, por se tratar de trecho específico, não se apresentou a 
minuta completa, que poderia abranger outros contextos.

39 A representação dos artigos por letras é meramente exemplificativa e metaforicamente lembra o que 
dissemos acerca da escolha do tamanho do denominador para a taxa. Assim, pode-se utilizar, confor-
me o tamanho do texto, os formatos A, AA ou AAA.

40 No caso concreto esse fundo seria adequadamente nomeado.
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 Art. B. Os entes federados têm direito a receber recursos do fundo 
nacional na proporção de atingimento da média global periódica, 
que consiste na média aritmética das metas parciais. 

  § 1º As metas parciais são estabelecidas em: 
   I – dez por cento em relação à taxa do último período de apura-

ção, para redução da taxa de homicídio do ente;
  II – incremento da taxa de resolução de MVDP do último perío-

do de apuração, ocorridas no âmbito do ente, correspondente:
  a) à raiz quadrada da taxa com valor até cinquenta por cento; e
  b) à raiz quadrada da diferença entre cem e o valor acima de cin-

quenta por cento.
 § 2º Mesmo que não atinjam as metas globais periódicas os entes 

federados têm direito ao recebimento dos recursos na proporção 
percentual do atingimento das metas preestabelecidas.

  § 3º Na hipótese de média global negativa os recursos devem ser 
transferidos na proporção do que foi alocado ao fundo nacional 
pelo ente federado.

 § 4º Se a redução referida no inciso I do § 1º superar a meta, para 
o período seguinte esta deve ser o número que represente o percen-
tual atingido, ou zero, se o resíduo for menor que dez por cento.

 § 5º Se o incremento referido no inciso II do § 1º superar a meta, 
esta para o período seguinte deve ser o número que represente o 
percentual atingido, ou cem por cento, se o valor remanescente 
for inferior àquele.

 § 6º A meta deve ser sempre aumentada ou reduzida no período 
seguinte referente à meta ampliada aplicada em relação à supera-
ção da anteriormente estabelecida, para o percentual real atingido 
dessa meta ampliada, em cada período subsequente, segundo o 
disposto nos §§ 4º e 5º, respeitada a meta mínima.

Art. C. Para efeito desta lei deve ser computado como MVDP o even-
to envolvendo infração penal ou ato infracional que resulta em 
morte, o suicídio, qualquer morte acidental, suspeita, decorrente 
de ação legal ou a esclarecer, bem como o desaparecimento de 
pessoa, ainda não localizada, por período superior a trinta dias.
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Art. D. Para efeito desta lei, é considerado resolvido o evento com 
resultado fatal cuja apuração resulte:

 I – no oferecimento de denúncia;
  II – no arquivamento do inquérito policial por falta de provas; 
  III – no reconhecimento, em sede judicial ou no âmbito do Mi-

nistério Público, de atipicidade, ou de incidência de extinção da 
punibilidade, de excludente de antijuridicidade ou de excludente 
de culpabilidade.

  § 1º Considera-se também resolvido o reaparecimento de pessoa 
desaparecida por mais de trinta dias. 

  § 2º A retomada da apuração nos casos previstos no inciso II do 
caput implica o recálculo, deixando o respectivo evento de inte-
grar o rol dos casos considerados resolvidos.

Art. E. Aos municípios que apresentarem aumento na taxa de homicídios 
anteriormente nula ou próxima de zero no período de apuração e a 
reduzirem no período seguinte são aplicáveis as seguintes regras:

  I – se o aumento derivar de um ou mais eventos com múltiplas 
vítimas, cujo total supere situação anterior de zero evento ou o 
número médio histórico absoluto de eventos dos últimos anos 
com redução contínua, a redução somente pode ser computada 
para efeito de cumprimento da meta no período seguinte se voltar 
ao valor nulo ou abaixo da média histórica referida; 

  II – se o aumento não puder ser imputado a evento com múl-
tiplas vítimas, consistindo a redução posterior em um ou mais 
homicídios, a cada homicídio reduzido, em número absoluto, que 
represente percentual acima do estabelecido como meta, deve ser 
computado o valor correspondente à meta, até o máximo do per-
centual total da redução real atingida41;

  III – aplicado o disposto nos incisos I e II, se a redução consistir 
em um homicídio, em número absoluto, deve ser considerado 

41 Exemplo: município de 10 mil habitantes; quantidade anterior de homicídios: 2 (taxa 20/100 mil); 
aumento para 5 (taxa 50/100 mil); meta universal: redução de 10% (45/100 mil); cada redução de 
uma unidade: 20% (10/100 mil); redução real de 3 unidades (5 para 2), computa como 30%, isto é, 
cada unidade representa o atingimento da meta, uma vez que a redução real foi de 60%.
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mero atingimento da meta, ainda que represente percentual aci-
ma do estabelecido como tal; e42

  IV – se o aumento tiver como causa não apenas evento com 
múltiplas vítimas, a redução prevista no inciso I deve ser compu-
tada para efeito de cumprimento da meta no período seguinte se 
superar pelo menos uma unidade além do número equivalente às 
múltiplas vítimas.

   Parágrafo único. Não tendo sido atingido o disposto no inciso I 
do caput, deve ser aplicada a regra de seu inciso II.

4. Conclusão

Não resta dúvida de que há uma escalada do crime e da violência, não 
obstante os investimentos aplicados em segurança pública ao longo das 
últimas décadas.

Sempre se afirmou que um dos grandes entraves existentes é o ineficaz finan-
ciamento do subsistema de segurança pública. Essa a razão por que propusemos 
um sistema solidário de financiamento por meio de um fundo constitucional-
mente previsto, com a exigência de aplicação mínima definida e a liberação de 
recursos condicionada ao atingimento de metas pelos entes aderentes.

Percebemos que as iniciativas de redução de homicídios não abordam 
a questão da modulação das metas, objeto do presente estudo. As metas 
estariam vinculadas à redução paulatina da taxa de homicídios. No es-
tudo realizado pelo Cedes propusemos utilizar, também, como um dos 
fatores dessa espécie de meta o incremento contínuo da taxa de resolução 
de crimes violentos com resultado fatal. 

Foi proposta uma espécie de premiação pelo atingimento ou supera-
ção das metas, abrangendo destinação de recursos aos entes que as logras-
sem, assim como parcela variável a ser paga como remuneração eventual 
e transitória aos policiais integrantes dos órgãos vinculados.

Entretanto, a ocorrência eventual de aumentos significativos da taxa de 
homicídios em municípios pacíficos poderia causar expressivas distorções que 
afetariam as prioridades na aplicação de recursos para redução das taxas.

Sugerimos, portanto, neste estudo a modulação das metas em face des-
sas particularidades, com o que os gestores públicos podem aplicar políti-

42 Exemplo: município de 10 mil habitantes; passa de 2 para 3 homicídios (aumento de 20/100 mil 
para 30/100 mil) e volta a 2 no ano seguinte. A redução teórica, de 10% de 30, daria 3/100 mil 
e, portanto, deveria descer ao patamar de 27/100 mil. Entretanto, foi atingido o índice do inciso I 
(patamar anterior), equivalendo a redução a 33%, mas contará apenas como o atingimento da meta 
(10%), pois não há como reduzir menos de uma unidade.
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cas públicas seletivas que não sejam afetadas pelas mencionadas distorções 
episódicas e que, quase sempre, não representam a realidade em termos de 
violência real ou percebida de municípios ordinariamente pacíficos.

A modulação ora proposta constitui alternativa à hipótese de aplica-
ção de políticas públicas de segurança tendo como fundamento o con-
trole territorial do crime, violência e desordem, bem como as políticas 
focadas na redução de taxas de homicídio, eventualmente expressivas em 
municípios tradicionalmente pacíficos.

Uma das dificuldades prováveis seria a questão dos dados estatísticos que, 
em relação aos homicídios, podem ser localizados pelo SIM/MS, mas em re-
lação aos de outras mortes violentas, inclusive acidentais e indefinidas, depen-
dem das bases de dados das próprias polícias civis. O mesmo se dá em relação 
aos desaparecimentos. Entretanto, tais dificuldades podem se transmutar em 
oportunidade justamente a fim de estimular o robustecimento dos dados es-
tatísticos, condição necessária para a formulação e aplicação consistente das 
políticas públicas pertinentes à redução da violência no País.
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