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1. INTRODUÇÃO 

 

O homicídio é desde sempre considerada a forma mais brutal da 

interrupção da vida sendo, por esta razão, o crime que mais alarme social 

causa na população.  

É classificado como homicídio o acto humano e voluntário ou simples 

resultado de condutas que origina a morte de outro ser humano, quando o 

comportamento da pessoa que a provoca não se encontra “justificado” face à 

ordem social vigente (1). 

 

Desde cedo às sociedades organizadas se impôs a necessidade de 

regulamentar comportamentos e acções, definindo o que se considera actos 

ilícitos ou criminosos e impondo a punição desses mesmos actos, criando-se 

deste modo normas de conduta que originaram os actuais Códigos Penais (2, 3). 

A definição de homicídio é, com ligeiras variações, a mesma desde o 

início da compilação dessas normas – “Quem matar outra pessoa…” (4), 

elencando-se de seguida um conjunto de normas adicionais que não são mais 

do que condições de tipificação, presumindo uma maior ou menor 

intencionalidade por parte do autor, fazendo-se corresponder a essas 

condições ou circunstâncias especiais, reveladoras de uma maior ou menor 

censurabilidade, um maior ou menor grau de punição (4). 
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1.1. Aspectos Legislativos 

O crime de homicídio está inserido no capítulo dos crimes contra a vida 

do Código Penal Português, tendo os artigos que lhe correspondem, e que a 

este trabalho interessam, a seguinte redacção (5):  

 

Artigo 131º - Homicídio 

Quem matar outra pessoa é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos. 

 

Segundo este artigo e, de acordo com Maia Gonçalves (5), os meios de 

execução do crime de homicídio podem ser quaisquer uns, já que a lei não faz 

restrições. 

É indiferente, portanto, o uso de meios directos ou indirectos, mecânicos 

ou psíquicos. Segundo o autor, tanto comete o crime de homicídio, aquele que, 

pelas suas próprias mãos, desfere os golpes mortais, como aquele que incita 

outro a fazê-lo, como ainda aquele que adestra um animal perigoso para esse 

efeito.  

Citado por Maia Gonçalves, Manzini (5), expende que o homicídio pode 

ser levado a cabo mediante uma actuação positiva, como o uso de armas, 

venenos, etc., ou mediante omissão, que se pode traduzir na falta de 

alimentação, omissão de cuidados devidos, entre outros. Podem ser utilizados 

meios directos, isto é mediante actividade dirigida contra o corpo da vítima, ou 

meios indirectos, como a exposição de pessoas incapacitadas a condições de 

ambiente perigosas, a um animal perigoso, etc. 
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De acordo com Maia Gonçalves (5), como meio psíquico de cometimento 

do crime de homicídio deve ser considerado, por exemplo, o convencimento de 

outrem a suicidar-se. No entanto existem opiniões divergentes, fundamentadas 

na dificuldade de provar a relação de causalidade entre o meio moral 

empregue e a morte da vítima e no facto de não existirem decisões 

condenatórias.  

 

Artigo 132º - Homicídio qualificado 

1. Se a morte for produzida em circunstâncias que revelem especial 

censurabilidade ou perversidade, o agente é punido com pena de prisão de 12 

a 25 anos. 

2.  É susceptível de revelar a especial censurabilidade ou perversidade a que 

se refere o número anterior, entre outras, a circunstância de o agente: 

a) Ser descendente ou ascendente, adoptado ou adoptante, da vítima; 

b) Praticar o facto contra cônjuge, ex-cônjuge, pessoa de outro ou do mesmo 

sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à 

dos cônjuges, ainda que sem coabitação, ou contra progenitor de descendente 

comum em 1.º grau; 

c) Praticar o facto contra pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, 

deficiência, doença ou gravidez; 

d) Empregar tortura ou acto de crueldade para aumentar o sofrimento da 

vítima; 

e) Ser determinado por avidez, pelo prazer de matar ou de causar sofrimento, 

para excitação ou para satisfação do instinto sexual ou por qualquer motivo 

torpe ou fútil; 
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f) Ser determinado por ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem 

étnica ou nacional, pelo sexo ou pela orientação sexual da vítima; 

g) Ter em vista preparar, facilitar, executar ou encobrir um outro crime, facilitar 

a fuga ou assegurar a impunidade do agente de um crime; 

h) Praticar o facto juntamente com, pelo menos, mais duas pessoas ou utilizar 

meio particularmente perigoso ou que se traduza na prática de crime de perigo 

comum; 

i) Utilizar veneno ou qualquer outro meio insidioso; 

j) Agir com frieza de ânimo, com reflexão sobre os meios empregados ou ter 

persistido na intenção de matar por mais de vinte e quatro horas; 

l) Praticar o facto contra membro de órgão de soberania, do Conselho de 

Estado, Representante da República, magistrado, membro de órgão de 

governo próprio das Regiões Autónomas, Provedor de Justiça, governador civil, 

membro de órgão das autarquias locais ou de serviço ou organismo que exerça 

autoridade pública, comandante de força pública, jurado, testemunha, 

advogado, todos os que exerçam funções no âmbito de procedimentos de 

resolução extrajudicial de conflitos, agente das forças ou serviços de 

segurança, funcionário público, civil ou militar, agente de força pública ou 

cidadão encarregado de serviço público, docente, examinador ou membro de 

comunidade escolar, ou ministro de culto religioso, juiz ou árbitro desportivo 

sob a jurisdição das federações desportivas, no exercício das suas funções ou 

por causa delas; 

m) Ser funcionário e praticar o facto com grave abuso de autoridade. 
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Segundo Maia Gonçalves (5), o Código Penal seguiu a orientação de 

considerar o homicídio simples o tipo basilar dos crimes dolosos contra a vida, 

sendo o homicídio qualificado uma forma agravada do tipo basilar. 

 No que concerne à qualificação seguiu a técnica dos exemplos-padrão, 

que combina um critério geral revelador de uma culpa agravada, especial 

censurabilidade ou perversidade, de acordo com o n.º 1 do artigo 132.º, com 

exemplos-padrão elencados no n.º 2 do mesmo artigo, não sendo estes 

taxativos, mas exemplificativos.   

 

 

Artigo 133º - Homicídio privilegiado 

Quem matar outra pessoa dominado por compreensível emoção violenta, 

compaixão, desespero ou motivo de relevante valor social ou moral, que 

diminuam sensivelmente a sua culpa, é punido com pena de prisão de 1 a 5 

anos. 

 

 O fundamento determinante do privilegiamento do crime de homicídio, 

de acordo com Maia Gonçalves (5), é uma diminuição sensível da culpa do 

agente, que é dominado pelos factores previstos no artigo, a compreensível 

emoção violenta, compaixão, desespero ou motivo de relevante valor social ou 

moral, devendo existir para que seja possível o enquadramento da conduta 

neste homicídio privilegiado, o respectivo nexo de causalidade entre os 

elementos tipo e a prática do crime.  
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1.2. Transformações da Sociedade  

A evolução dos “tempos” e as transformações da sociedade, entre outros 

factores, a globalização, os fenómenos migratórios(6), a mistura de culturas, o 

agrupamento de famílias de baixa condição económica, que no caso de Lisboa, 

das vilas operárias(7) passaram para os bairros sociais na periferia da cidade, 

reflectiram-se no fenómeno do homicídio e, consequentemente, nas normas 

que o regulamentam.  

 

Um exemplo dessa transformação era a forma de punição dos 

chamados “crimes passionais“, com as suas componentes de adultério, traição 

e morte, no qual a adúltera e seu amante, caso fossem surpreendidos em 

flagrante pelo marido e este os matasse a ambos ou a um só, era punido com 

desterro até seis meses (8). Esta situação, merecia um tratamento desigual, 

consoante estivesse em causa o homem ou a mulher em termos de autoria, 

reflectindo-se isso na Lei, quer na definição e punição do adultério (8), quer na 

clara benevolência relativamente aos casos de morte com constatação da 

traição, com a emotividade daí resultante. 

 

Esta situação só terminou em 1975, com a saída de um Decreto-Lei, que 

revogou o respectivo artigo do Código Penal (9), consagrando posteriormente a 

Constituição (10) o princípio da igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, 

acabando com situações de subalternidade e descriminação da mulher. 

Estes crimes “passionais” eram e ainda são preponderantemente 

praticados por homens. A arma de fogo era o instrumento de eleição, sendo a 
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caçadeira o instrumento utilizado em muitas situações, sobretudo nos meios 

rurais, sendo também utilizada a arma branca ou qualquer outro instrumento 

contundente susceptível de causar a morte (11). 

 

Já o mesmo não se aplicava nos casos de autoria feminina. O veneno 

foi, durante muito tempo, o método mais utilizado nos crimes desta natureza, 

em meio familiar, acreditando-se que muitos deles possam ter ficado impunes, 

atribuindo-se essas mortes a causas naturais, sobretudo se a acção decorria 

de forma diferida no tempo (11). Anteriormente este crime era individualizado em 

termos de Código Penal (8), tratando-se actualmente de uma das formas de 

qualificação do homicídio (5). 

 

Hoje em dia, os casos de homicídio, no contexto conjugal, fruto de uma 

maior divulgação e valorização social, policial e judicial, associado ao facto da 

violência doméstica se ter tornado crime público, tem levado a que estes 

crimes sejam apreciados de outra forma, motivando, em sede de julgamento, a 

aplicação de penas mais severas (12). 

 

Mas, se efectivamente a maior parte dos casos de homicídio, 

antigamente como agora, ocorre numa esfera de relacionamentos próximos 

entre a vítima e o autor, não podemos deixar de referir outro tipo de situações 

em que esse mesmo relacionamento é obra do acaso. 

Referimo-nos aos homicídios que decorrem de situações típicas de 

roubo, seja em residências, locais de diversão, na via pública, em que, sob a 

ameaça de uma arma, as vítima são espoliadas dos seus valores patrimoniais, 
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reagindo ou não, contrariando a intenção dos autores de tais crimes, sendo 

vítimas de homicídio. 

Também neste “tipo” de homicídio se reflecte a transformação da 

sociedade, sendo evidente o acréscimo do número de casos e o aumento da 

violência dos actos, o que, por sua vez, está associado ao maior acesso e 

disponibilidade de armas de fogo e à ausência de métodos eficazes de controlo 

e prevenção (13, 14). 

São crimes em que o homicídio não é o objectivo, mas sobretudo um 

meio para se atingir um fim, em que a tensão emocional do acto, a reacção da 

vítima e a ausência de valores profundos do autor, conduzem a situações de 

morte, muitas vezes por valores patrimoniais irrisórios. 

 

Os crimes de cariz passional, as situações de roubo e também as 

altercações, muitas vezes entre amigos ou conhecidos, potenciadas pelo 

consumo exagerado de álcool, eram e continuam a ser as principais 

circunstâncias que levam à prática do homicídio. 

 

 

1.3. Fenómenos Sociais Recentes 

No entanto, outros fenómenos mais recentes, que têm vindo a aumentar 

substancialmente, não podem deixar de ser mencionados. Referimo-nos, por 

exemplo, às chamadas “rixas entre grupos rivais”, cujos grupos são formados, 

essencialmente, por indivíduos oriundos dos ditos bairros sociais, muitos deles 

limítrofes de Lisboa, marcados pela cor e pela estética, mistura de gentes e de 

culturas, em que os jovens ficam pelas ruas, agrupam-se, criam rituais de 
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iniciação e códigos grupais, imitam, criam referências, leis próprias, “guerreiam-

se” e matam-se, pelo território, pelas armas, pela droga, pelas “damas”… 

 

De referir também as situações resultantes do consumo e tráfico de 

estupefacientes, que aparecem em muitos dos casos como “pano de fundo” da 

ocorrência de homicídios, muito embora não se evidenciem como motivo 

determinante para o acto de matar.  

Inserem-se neste âmbito as acções que decorrem do próprio “negócio”, 

como o domínio de “mercados” ou as denominadas “banhadas”, consequência 

directa da aquisição ou venda do produto estupefaciente, em que o homicídio 

ocorre muitas vezes como consequência final. 

 

 

1.4. O Local do Crime 

A cena do crime é o local onde ocorreu a acção ilícita, sendo a 

respectiva área definida pelos investigadores criminais, compreendendo, 

normalmente, o espaço em que a maioria das provas físicas é observada e 

recolhida. 

Cada cena de crime é única e, não obstante existirem normas que pré-

definem a actuação do investigador criminal e do perito da polícia técnica (15), 

cada cenário deve ser observado com uma perspectiva crítica e sem ideias pré 

concebidas.   

Em Portugal, no que respeita à actuação dos elementos da Polícia 

Judiciária nos locais do crime, existe um manual de procedimentos (15) onde 
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está elencado um conjunto de regras que deve, obrigatoriamente, ser 

respeitado. 

Segundo este manual de procedimentos da Polícia Judiciária, o local do 

crime é “o espaço(s) delimitado(s), directa ou indirectamente relacionado(s) 

com a prática de um crime, que é(são) objecto de Inspecção Judiciária”. 

A Inspecção Judiciária é o “conjunto de procedimentos e de 

metodologias que visam interpretar e avaliar o local do crime, recolher 

informação, pesquisar, localizar, registar, recolher, proteger, acondicionar, 

armazenar e transportar todos os meios de prova, sinais e vestígios nele 

existentes que, directa ou indirectamente, possam contribuir para a 

reconstituição da acção criminosa, para o estabelecimento de nexo probatório 

entre esta e o seu autor e para a formulação de hipóteses de trabalho futuro” 

(15).  

A actuação do investigador criminal da Polícia Judiciária na cena de 

crime, começa sempre com a comunicação da ocorrência do ilícito pela polícia 

local, por norma a Polícia de Segurança Pública ou a Guarda Nacional 

Republicana.  

Após confirmação da autoridade competente para a investigação, que, à 

excepção dos casos em que o Ministério Público, entidade titular da 

investigação, indica outra autoridade policial, é competência reservada da 

Polícia Judiciária (16), uma equipa composta, habitualmente por Inspectores e 

Peritos da Polícia Técnica, desloca-se ao local. 

No local, por norma, encontram-se os elementos policiais de 

proximidade, que procederam à preservação da cena de crime e identificação 
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das testemunhas presentes, incluindo os bombeiros, elementos do Instituto 

Nacional de Emergência Médica e/ou Delegado de Saúde e qualquer outro 

indivíduo ali presente. 

O perímetro de segurança e área da cena de crime são confirmados, 

iniciando-se a Inspecção Judiciária. 

Define-se um percurso de entrada no local, devidamente verificado pelo 

investigador e perito, que é respeitado por todos os elementos presentes. 

O cenário é devidamente fotografado de forma a documentar o local do 

crime antes de o mesmo sofrer qualquer alteração, ou seja a cena de crime é 

fixada.  

Os vestígios observados são fotografados, inclusive o cadáver ou 

cadáveres existentes. 

É realizado o exame ao hábito externo do cadáver pelo perito médico-

legal, ou na impossibilidade de o mesmo ali se poder deslocar, pelo Inspector 

da Polícia Judiciária.  

Todos os vestígios, tanto os observados macroscopicamente como os 

latentes (por exemplo, revelados pela aplicação de luzes de diversos 

comprimentos de onda) são devidamente sinalizados, fotografados em 

pormenor, recolhidos e acondicionados consoante a sua natureza.  

Os vestígios recolhidos são, posteriormente, analisados no Laboratório 

de Polícia Científica, sendo essencial a manutenção da cadeia de custódia da 

prova.    
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A cadeia de custódia da prova é o “processo usado na investigação 

criminal para manter e documentar a história cronológica de um vestígio, 

garantindo a sua integridade e a possibilidade de permanente escrutínio do 

potencial probatório que o mesmo contém. Todos os procedimentos e 

operações desenvolvidas desde a identificação e recolha pela Polícia Técnica 

até à análise e interpretação pericial pela Polícia Científica, passando pela sua 

preservação, acondicionamento, armazenamento e transporte devem ser 

minuciosamente descritos” (15).  

Terminada a Inspecção Judiciária, e tendo em conta os elementos 

observados na cena de crime, juntamente com a prova testemunhal recolhida, 

e todos os indícios e informações policiais entretanto obtidos, são definidas as 

várias hipóteses possíveis relativamente ao sucedido e delineadas propostas 

de trabalho. 

 

Existem inúmeras cenas de crime, no entanto, algumas são 

características, consoante o “móbil” em causa.  

Se, por exemplo, estamos perante um homicídio na sequência de 

violência doméstica é provável que o local seja a residência do casal, sendo 

esta cena de crime diferente da cena de crime de um homicídio resultante de 

um roubo em residência. Neste último caso é frequente encontrarem-se 

indícios de busca para furto na residência e valores em falta (11). 

Já os casos de rixas entre grupos rivais, as cenas de crime, muito 

provavelmente, ocorrem na via pública ou em local público, normalmente nos 

bairros ou em estabelecimentos nocturnos.  
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1.5. Laboratório de Polícia Científica 

O Laboratório de Polícia Científica, designado abreviadamente por LPC, 

tem a competência, entre outras, de pesquisar, recolher, tratar, registar 

vestígios e realizar perícias nos diversos domínios das ciências forenses, 

nomeadamente da balística, biologia, documentos, escrita manual, física, 

lofoscopia, química e toxicologia. 

 

Não obstante poder ser necessária a realização de perícias em todas as 

áreas da polícia científica, na investigação do crime de homicídio as perícias 

mais comuns são as realizadas nas áreas da balística, biologia, física, 

lofoscopia e toxicologia. 

A balística efectua perícias a armas de fogo, nomeadamente exames 

identificativos, exames dos elementos municiais, determinação da arma 

responsável pelo disparo, determinação de trajectórias de projécteis e 

reconstituição de situações envolvendo disparos de armas de fogo. 

A biologia efectua perícias a diversos vestígios, designadamente ao 

sangue, sémen, saliva, cabelos e pêlos e raspados subungueais, com vista à 

detecção de perfis de ADN para comparação com eventuais 

suspeitos/agressores, com vítimas e com outros vestígios, por exemplo 

recolhidos em outras cenas de crime, possibilitando assim a conexão entre 

crimes.  

Na área da física analisam-se diversos vestígios de natureza não 

biológica, normalmente microscópicos, que podem ser transferidos entre 

pessoas, lugares e objectos. Entre estes vestígios salientam-se os resíduos de 

disparo de arma de fogo, que são libertados pelas armas de fogo durante a 
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deflagração de munições. Os resíduos de disparo podem ser pesquisados em 

suspeitos, locais, vítimas, vestuário, sendo que um dos exames comummente 

realizados é a determinação de distâncias de disparo.  

Outro dos materiais frequentemente analisados são as fibras têxteis, 

podendo a análise destes vestígios ser importante nos crimes em que existe 

contacto físico entre a vítima e o agressor, ou nos casos em que a vítima 

esteve em contacto com algum material ou o seu próprio vestuário ter deixado 

fibras num local, por exemplo num veículo. 

A lofoscopia é a ciência que estuda os desenhos dermopapilares que 

existem na ponta dos dedos, palma das mãos e planta dos pés, e assenta em 

princípios fundamentais de perenidade, imutabilidade e diversidade de 

impressões digitais. Por definição, “os vestígios lofoscópicos são formados por 

transferência para as superfícies de contacto de uma mistura de secreções 

originadas nas glândulas das regiões dermopapilares e que por serem pouco 

perceptíveis se designam como latentes” (15). Quando a formação dos vestígios 

lofoscópicos ocorre por deformação da superfície de contacto e não por 

transferência designam-se por moldados.  

Os vestígios são detectados e recolhidos através de técnicas variadas e 

possibilitam a identificação de um dador, caso este tenha resenha lofoscópica 

na base de dados policial, possibilitando também a conexão entre cenas de 

crime. 

A toxicologia realiza perícias que consistem na detecção de substâncias 

de diversas naturezas e cuja acção possa ser considerada tóxica para o 

organismo dos seres humanos, como é o caso das drogas de abuso, os 

pesticidas e os metais pesados.  
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1.6. Patologia Forense e Exames Complementares 

As autópsias médico-legais realizam-se por ordem dos magistrados do 

Ministério Público, nas Delegações e Gabinetes Médico-Legais do Instituto 

Nacional de Medicina Legal, tendo por principal objectivo o estabelecimento da 

etiologia médico-legal da morte. 

Nos casos de homicídio doloso que estudámos, os objectivos 

específicos da autópsia médico-legal dizem respeito à determinação das 

causas da morte e, muito especialmente, à colheita de todos os elementos que 

possibilitem a reconstituição das circunstâncias da morte. 

Para tal contribuem não só a observação do Hábito Externo e Interno do 

cadáver mas, também, os exames complementares laboratoriais de Biologia e 

Genética Forense e de Toxicologia Forense com o objectivo de, 

respectivamente, identificação de vestígios da vítima e do agressor e de 

avaliação/interpretação do estado de influência de álcool, psicotrópicos e 

estupefacientes.  

No que respeita às lesões traumáticas (56 a 58), as mais frequentemente 

observadas são as que resultam da acção de agentes externos mecânicos. 

Por um lado, os instrumentos contundentes, as armas de fogo e as 

armas brancas e, por outro, as asfixias mecânicas. 

A caracterização das lesões traumáticas quanto à sua morfologia e 

localização é essencial para determinar a natureza do instrumento, bem como 

para avaliar a reconstituição cronológica da sua produção, a posição relativa 

entre o agressor e a vítima, assim como, em muitos casos, a motivação.  

De entre as asfixias mecânicas, o estrangulamento por meio de laço e a 

esganadura (manual strangulation - na literatura anglo-saxónica), são as 
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situações mais frequentes, muitas vezes associadas a crime de natureza 

sexual.  

 

 

1.7. Perfis Criminais  

O profiling, em português perfil, é definido e descrito como uma técnica 

na qual as características prováveis de um agressor são calculadas através 

dos comportamentos exibidos durante o cometimento de um crime (17). 

Segundo Montet, citado por Correia, 2007 (18), o profiling é uma das 

componentes da análise criminal, mas também funciona como o seu 

prolongamento, consistindo em deduzir e/ou induzir a imagem psicossocial, o 

mais rigorosa possível, de um indivíduo a partir de um conjunto de informações 

relativas às circunstâncias criminais verificadas na cena de crime e reunidas 

em dossier de instrução.  

Uma premissa base dos perfis criminais é que a forma de pensar de 

uma pessoa dirige o seu comportamento (19).  

Os principais objectivos do profiling são orientar as investigações, com o 

auxílio das ciências humanas e das ciências criminais, ligar os casos, identificar 

crimes com as mesmas características, ajustar as estratégias ao perfil do 

criminoso e emitir recomendações em vários domínios da criminologia (Toutin, 

2002, citado por Correia, 2007) (18). 

 Para além das características do agressor, também as características 

da vítima são essenciais, uma vez que, de acordo com Holmes (20), quanto 

mais informação se souber da vítima mais se conhece o agressor.  

A análise da cena de crime é também fundamental para a elaboração do 
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perfil criminal, caracterizando-se a cena de crime, segundo Roberts (21), por 

provas físicas, entre as quais os diversos vestígios, e provas psicológicas, 

aferidas do comportamento do agressor.   

 

 

1.8. Perspectiva Mundial e Nacional  

Inúmeros trabalhos foram e são realizados por todo o Mundo com o 

objectivo de estudar o homicídio, tanto do ponto de vista criminal, como 

psicossocial e biológico, na tentativa de se perceber quais as causas que 

levam à sua prática, bem como desenvolver métodos que o caracterizem, tanto 

relativamente ao próprio acto como ao homicida (22 a 37).    

A literatura internacional e a pesquisa bibliográfica realizada permitiu-

nos conhecer as diferentes realidades do homicídio fora de Portugal e o 

resultado dos numerosos estudos já efectuados possibilitou-nos uma 

abordagem mais direccionada no estudo que nos propusemos fazer.   

Não obstante em Portugal existirem poucos trabalhos sobre este tema, 

já foram realizados alguns estudos essencialmente sobre os aspectos 

psicossociais do homicida (38, 39), nomeadamente através do gabinete de 

psicologia da Escola da Polícia Judiciária (40, 41). 

As pesquisas e estudos prévios a este trabalho permitiram-nos ainda 

conhecer os programas estatísticos utilizados neste tipo de estudo, tendo-se 

conseguido elaborar uma matriz específica para um programa estatístico, 

enquadrada na realidade do nosso país e, a partir daí, desenvolver a análise 

estatística que nos permitiu melhor caracterizar os diferentes homicídios e 

definir tipologias de situações de homicídio.   
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1.9. Escolha das Variáveis 

A escolha das variáveis baseou-se, em parte, nas variáveis já 

preestabelecidas em estudos anteriores (42 a 50), o que possibilitou a 

comparação deste trabalho com os diferentes trabalhos realizados. 

Foram seleccionadas variáveis relativas ao local do crime, às 

características da vítima e do agressor, à relação entre ambos, às 

circunstâncias da prática do homicídio, aos resultados das autópsias médico-

legais e dos exames complementares e, por fim, às sentenças judiciais. 

As variáveis escolhidas permitiram avaliar diferentes aspectos dos 

homicídios estudados, nomeadamente o tipo de agressão exercida sobre a 

vítima, a relação entre a vítima e o agressor e o local do homicídio.  

Relativamente as características sócio demográficas da vítima e do 

agressor, para além do sexo, da idade, da nacionalidade e da profissão foi 

incluído o grupo étnico, indicador importante tendo em conta o elevado número 

de indivíduos africanos negros na população.  

Foi incluída a variável “álcool, drogas e medicação”, com o objectivo de 

aferir a sua influência na prática do homicídio, nomeadamente ao nível da 

motivação e da escolha da arma. 

 

Relativamente às circunstâncias em que ocorreram os homicídios, após 

análise individual de todos os casos, optou-se pela seguinte divisão: homicídios 

praticados na sequência de uma discussão ou agressão; homicídios praticados 

na sequência de ciúmes ou medo de perda; homicídios praticados na 

sequência de violência doméstica; homicídios praticados na sequência de 
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crime de roubo; homicídios praticados na sequência de crime sexual; 

homicídios praticados na sequência de crime de tráfico de estupefacientes; 

homicídios praticados devido a questões monetárias; homicídios praticados por 

vingança; homicídios praticados na sequência de rixas entre grupos rivais. 

As circunstâncias da prática do homicídio são, muitas vezes, distintas 

nos vários países, pelo que, em cada estudo, dever-se-á ter essa realidade em 

consideração.   

Salfati (44 e 45), estudou os homicídios ocorridos em Montreal, Canadá, 

entre 1997 e 2002, e, à semelhança de outros autores (43, 46, 51 a 55), considerou 

a existência de dois tipos de homicídio, o expressivo e o instrumental, havendo 

uma relação entre a vítima e o agressor no primeiro tipo, e a inexistência de 

relação no segundo. No seu estudo, em 2006 (45), foi mais específico, 

considerando as seguintes motivações: homicídios por altercação; homicídios 

domésticos; homicídios familiares; homicídios na sequência de outro crime; 

homicídios relacionados com dívidas; homicídios por doença mental; 

homicídios por vingança; homicídios acidentais. 

Salfati (45), seleccionou variáveis relacionadas com as características da 

vítima e do agressor, a relação entre ambos, a motivação, diversas variáveis da 

cena de crime, nomeadamente o local, o método utilizado, forma como o 

cadáver foi deixado, comportamentos sexuais, alterações do vestuário, bens 

furtados e nível de planeamento. Utilizou também variáveis relacionadas com 

as lesões, designadamente localização anatómica e a intensidade dos 

ferimentos.  
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Santilla (47), em 2001, num estudo que realizou dos homicídios que 

ocorreram na Finlândia entre 1980 e 1994, optou pela seguinte divisão 

relativamente às circunstâncias em que o homicídio ocorreu: Instrumental –  

 

sexo; Instrumental – bens materiais; Expressivo – armas de fogo; Expressivo – 

mutilação do cadáver; Expressivo – ocultação de cadáver. 

Algumas das variáveis seleccionadas por Santilla, no seu estudo, são 

bastante diferentes das escolhidas para o presente trabalho, seleccionando 

Santilla variáveis mais específicas para determinados tipos de homicídio, não 

tendo considerado, por exemplo as variáveis relativas às características sócio 

demográficas da vítima e do agressor, o que é justificado pelo seu estudo ser 

centrado na estrutura da cena de crime. Assim, estudou variáveis como a 

existência de penetração anal e vaginal da vítima, a necrofilia, a multiplicidade 

de lesões e, respectivos tipos, e evidências de manipulação propositada da 

cena de crime por parte do agressor.  

Bijleveld (48), no estudo que efectuou sobre os homicídios ocorridos na 

Holanda em 1998, classificou os homicídios, quanto à motivação, da seguinte 

forma: contratados; relacionados com droga; relacionados com outros crimes; 

sexuais; por roubo; disputas íntimas; disputas entre conhecidos; disputas entre 

estranhos; psicóticos; desconhecidos; outros. 

Seleccionou variáveis relacionadas com as características da vítima e do 

agressor, designadamente ao nível sócio demográfico, incluindo também a 

existência de intoxicação etílica e consumo de estupefacientes. Estudou ainda 

variáveis relacionadas com o homicídio, entre as quais, a causa da morte e o 

tipo de instrumento e o local onde o mesmo ocorreu.  
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1.10. Decisões Judiciais  

No que respeita às Decisões Judiciais estudaram-se três variáveis 

distintas: o “Tipo de Crime”, a “Condenação” e a “Pena”.    

Na Decisão Judicial são vários os elementos a ter em conta, 

designadamente: o tipo de crime (e seus elementos constitutivos), o grau da 

culpabilidade e da participação do agressor, a existência ou não de eventuais 

causas de exclusão da ilicitude e da culpa, bem como a existência de 

quaisquer outros pressupostos que, pelos seus requisitos, sejam constitutivos 

de outros crimes colaterais.  

Nos crimes contra as pessoas, há que destacar o crime de Homicídio e o 

crime contra a Integridade Física, revestindo ambos graus de maior ou menor 

gravidade.  

Outros crimes na sequência dos anteriores podem estar associados 

nomeadamente, o Uso e Porte de Arma e a Ocultação de Cadáver. 

 

De acordo com a lei vigente (artigo 40.º do CP) (5), a aplicação de penas 

e de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração 

do agente na sociedade.  

 

A função primordial da pena, segundo a jurisprudência, consiste na 

protecção de bens jurídicos, ou seja, na prevenção dos comportamentos 

danosos dos bens jurídicos (59). 

No entanto, não se restringe a este campo, uma vez que as penas têm 

também uma finalidade quer de prevenção, quer de punição. 
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Na perspectiva da pena preventiva, visa-se, num conceito geral, reportar 

para a sociedade, e a título de exemplo para outros concidadãos, o dissuadir 

de eventuais repetições de comportamentos ilícitos (4).  

Num conceito especial de carácter preventivo, o que se pretende é que o 

agressor venha a ser inserido e reabilitado socialmente.  

Numa vertente punitiva, a pena visa incutir sacrifício ao agressor, para 

que este sinta, efectivamente, o grau da sua culpa. 

 

A pena de prisão tem, em regra, a duração mínima de um mês e a 

duração máxima de 20 anos, salvo nos casos previstos na lei em que o limite 

máximo da pena é de 25 anos (artigo 41.º do CP) (5), como é o caso do crime 

de homicídio qualificado. 

As medidas de segurança são aplicadas pelo Tribunal, aos agressores 

considerados inimputáveis, sendo os mesmos internados em estabelecimentos 

de cura, tratamento ou segurança, sempre que, por virtude da anomalia 

psíquica e da gravidade do facto praticado, houver fundado receio de que 

venha a cometer outros factos da mesma espécie (artigo 91.º do CP). 
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 1.11. Objectivos do estudo 

Neste estudo foram seleccionados os homicídios ocorridos na área da 

Grande Lisboa no quinquénio de 2000/2004, cuja investigação foi realizada na 

Directoria de Lisboa da Polícia Judiciária e cujas autópsias às vítimas foram 

realizadas na Delegação Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal.  

Na escolha dos casos excluíram-se os homicídios tentados, os 

infanticídios, os casos de exposição ou abandono, o aborto, a negligência 

médica e as mortes resultantes de operações policiais, pelo facto de 

constituírem fenómenos criminais distintos, com estratégias de investigação 

diferentes, pelo que não devem ser estudados em conjunto. 

  

Foi na tentativa de estudar este fenómeno, o acto de matar outro ser 

humano, que nos propusemos realizar este trabalho, perspectivando uma parte 

da investigação criminal centrada na determinação das variadas características 

que conduzam a uma melhor compreensão dos homicídios em Portugal, em 

particular na área da Grande Lisboa, criando ferramentas que permitam auxiliar 

a investigação criminal na identificação dos homicidas.  

 

 Neste sentido definimos os objectivos deste estudo, que de seguida se 

enunciam: 

 

• Determinar a incidência de homicídios na população da Grande Lisboa 

no quinquénio de 2000/2004; 
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• Caracterizar os homicídios quanto às circunstâncias/motivações, 

correlacionando-os com os resultados da investigação criminal e das 

autópsias médico-legais; 

 

• Caracterizar o local do crime, as vítimas e os agressores de forma a 

estabelecer tipologias de situações de homicídio; 

 

• Definir procedimentos de actuação da investigação criminal em 

conformidade com as tipologias definidas. 

 

 


