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Resumo 

 

Os estudos acerca dos homicídios voluntários ocorridos em Portugal têm-se debruçado 

sobre a vivência dos homicidas e a sua relação com as vítimas, a personalidade dos 

protagonistas, as motivações dos crimes, os fatores de risco associados, os instrumentos 

utilizados, os locais, períodos do dia e do ano em que os crimes são perpetrados. As 

características e perfis dos homicidas têm sido, também, objeto de estudo, para o que foi 

indispensável conhecer os seus antecedentes pessoais, criminais, profissionais, clínicos 

e psicológicos, assim como a personalidade, incluindo-se nesta a impulsividade e o 

controlo dos impulsos.  

 

Nesta investigação procedeu-se ao estudo de 150 casos de homicídio voluntário, 

consumado, ocorridos entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2017, 

investigados através dos departamentos da Polícia Judiciária: Diretoria do Norte, Unidade 

Local de Investigação Criminal de Vila Real e Departamento de Investigação de Braga.  

 

Foram considerados apenas os casos em que os homicidas foram condenados pelo 

tribunal, tendo-se subdividido a amostra em dois grandes grupos: homicídios 

premeditados e homicídios não premeditados, como tal definidos pelo tribunal. 

 

Foram exploradas, entre outras, variáveis relacionadas com os autores, as vítimas, 

circunstâncias de tempo, lugar, modus operandi, cenário do crime, instrumento utilizado 

para provocar a morte, fatores de risco associados e medidas tomadas pelos homicidas 

para evitarem ser descobertos.  

 

Os resultados apontam para diferenças entre os dois grupos, com implicações na 

investigação e na prevenção do fenómeno homicídio. 
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Abstract 

 

Studies on voluntary homicides in Portugal have focused on the experience of the 

homicides and their relation with the victims, the personality of the murderers, the 

motivations of the crimes, the associated risk factors, the instruments used, the places, 

periods of the day and the year in which the crimes are perpetrated. The characteristics 

and profiles of the homicides have also been the object of study, for which it was essential 

to know their personal, criminal, professional, clinical and psychological backgrounds, as 

well as their personality, including impulsiveness and impulse control.  

 

In this study, 150 cases of consummated voluntary homicide occurred between January 1, 

2008 and December 31, 2017, investigated through the departments of the Portuguese 

Judiciary Police: Diretoria do Norte, Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real 

and Departamento de Investigação de Braga.  

 

Only the cases in which the homicides were convicted by the court were considered, and 

the sample was subdivided into two large groups: premeditated homicides and non-

premeditated homicides, as defined by the court. 

 

We explored, among others, variables related to the perpetrators, the victims, the 

circumstances of time, place, modus operandi, the crime scene, the instrument used to 

cause death, the associated risk factors and the measures taken by the homicide victims 

to avoid being discovered.  

 

The results point to significant differences between the two groups, with implications for 

research and prevention of the homicide phenomenon. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação visa o estudo do fenómeno da premeditação nos crimes de 

homicídio, procurando-se analisar e explorar a racionalização do autor na sua prática e 

de que forma ela se traduz no modus operandi e cenário do crime. 

 

Pretende-se uma caracterização e comparação entre os homicídios premeditados e não 

premeditados, distinção que será assente nos factos provados em audiência de 

julgamento sobre a existência ou não de premeditação, constantes dos acórdãos de 

sentença afetos à condenação dos homicidas. 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. O Homicídio voluntário 

 

Não pretendendo o presente estudo aprofundar os conceitos jurídicos-penais e 

jurisprudência do crime de homicídio, certo é que para melhor compreensão do objeto do 

estudo e perceber de que forma a amostra foi balizada, como veremos mais à frente, 

importa conhecer a vertente jurídica de alguns conceitos nomeadamente o de homicídio 

voluntário e premeditação. 

 

Conforme referido no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de 20.11.2014, para 

alguém ser culpado pelo cometimento de um facto punível por Lei é necessário que o 

mesmo lhe possa ser imputado a título de dolo ou negligência, como claramente se 

alcança do estatuído no Art.º. 13º. do Código Penal. 

 

O crime de homicídio encontra-se previsto e punido no Artº.131º do Código Penal, onde 

se encontra o disposto: “quem matar outra pessoa é condenado a uma pena de prisão de 

8 a 16 anos”. 

 

Na análise a realizar apenas se vai incidir sobre os homicídios voluntários ou dolosos, 

deixando-se de parte os praticados a título negligente.  

 

Para os casos de negligência a doutrina vem defendendo que: “considera-se preenchido 

por um comportamento sempre que este discrepa daquele que era objetivamente devido 
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em uma situação de perigo para bens jurídico-penalmente relevantes, para deste modo 

se evitar uma violação juridicamente indesejada”, exigindo-se, por isso, para além da 

produção do resultado ilícito típico, “que tenha ocorrido a violação, por parte do agente, 

de um dever objetivo de cuidado que sobre ele impende e que conduziu à produção do 

resultado típico; e, consequentemente, que o resultado fosse previsível e evitável para o 

homem prudente, dotado das capacidades que detém o “homem médio” pertencente à 

categoria intelectual e social e ao círculo de vida do agente” (Jorge de Figueiredo Dias, 

Temas… cit., págs. 353 e 354; Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal: Parte Geral... cit., 

pág. 864).   

 

A negligência, ao nível do tipo de ilícito, resulta da “ação violadora do dever objetivo de 

cuidado («desvalor de ação»)” e da “ocorrência do resultado típico («desvalor de 

resultado»), devendo existir “uma relação de adequação” “entre a ação e o resultado” de 

tal modo que se afirme que o resultado é “objetivamente imputado à ação 

descuidadamente praticada” (Américo Taipa de Carvalho, Direito cit., pág. 379). 

 

Voltando ao dolo, no acórdão do STJ de 20.11.2014, vem referido que a doutrina 

costuma apontar: “dois elementos essenciais para a sua existência: um intelectual, outro 

volitivo ou emocional. O primeiro traduz-se no conhecimento dos elementos e 

circunstâncias descritas nos tipos legais de crime, sendo costume distinguir entre o 

conhecimento material desses elementos e o conhecimento do seu sentido ou 

significação”. 

 

Refere ainda que “O segundo traduz-se numa especial direção da vontade (...) consiste, 

justamente, numa certa conexão do facto com a personalidade do sujeito, numa certa 

posição do agente perante o facto." - cfr. Prof. Eduardo Correia, ob. supra citada (Caso 

Julgado E Poderes De Cognição Do Juiz, Almedina, 1996), pág. 367 e 375. Isto é, o 

elemento intelectual do dolo resume-se, por um lado, à representação ou previsão pelo 

agente do facto ilícito com todos os seus elementos integrantes e, por outro, à 

consciência de que esse facto é censurável e o elemento volitivo ou emocional do dolo 

traduz-se na especial direção da vontade, qual seja a de realização do facto ilícito 

previsto pelo agente”. 

 

De uma forma abreviada podemos dizer que o crime é voluntário ou doloso quando o 

autor decide praticá-lo, tendo consciência da sua ilicitude e sabendo que esse 

comportamento é censurável e punido por Lei. 
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Partindo do dolo, o crime pode ser praticado e o comportamento do agente pode 

enquadrar-se e configurar a prática de um homicídio simples ou então, através de uma 

conduta mais gravosa, ser punível a título de homicídio qualificado. Será nestas duas 

vertentes do homicídio que os casos a estudar irão situar-se. 

 

A Polícia Judiciária é o órgão de polícia criminal com competência reservada para a 

investigação de um determinado tipo de crimes, entre eles os crimes de homicídio, 

dolosos, por força do disposto na Lei da Organização da Investigação Criminal (LOIC), 

publicada através da Lei 49/2008, de 27 de Agosto, onde diz no seu Artº 7º, nº.2: “É da 

competência reservada da Polícia Judiciária, não podendo ser deferida a outros órgãos 

de polícia criminal, a investigação dos seguintes crimes: a) Crimes dolosos ou agravados 

pelo resultado, quando for elemento do tipo a morte de uma pessoa;…”. 

 

Este aspeto é pertinente para o estudo uma vez que a seleção inicial da amostra de 

processos de homicídio a trabalhar é baseada em elementos fornecidos pela Polícia 

Judiciária. Sendo a entidade com competência reservada podemos partir do princípio que 

iremos tratar de uma amostra completa de casos e bem delimitada. 

 

2.2. O homicídio simples 

 

Como referimos e preceitua o Artº. 131.º do Código Penal, pratica o crime de homicídio: 

“quem matar outra pessoa é punido com pena de prisão de oito a dezasseis anos”. 

  

O disposto no corpo do artigo constitui o tipo fundamental dos crimes contra a vida, 

partindo desta disposição a Lei criou outros tipos legais de crimes contra a vida, criando 

também agravantes para este tipo de crime que o legislador designou como qualificativas 

do homicídio.  

 

A razão de ser da norma e o bem jurídico que a mesma protege é bem clara: a vida do 

ser humano, independentemente da idade, sexo, raça, orientação sexual, viabilidade de 

vida, riqueza ou pobreza, profissão, religião, entre outros.  

 

Trata-se da punição do agente por matar ou causar a morte a outra pessoa, 

independentemente do modo ou meio que utilizou para produzir esse resultado. 
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2.3. O homicídio qualificado 

 

O Artº. 132º, do Código Penal agrava a moldura penal do crime passando-o à prática de 

um crime de homicídio qualificado, onde diz no nº 1: “- Se a morte for produzida em 

circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade, o agente é punido 

com pena de prisão de doze a vinte e cinco anos”.  

 

Os exemplos padrão das circunstâncias acima mencionadas constam de diversas alíneas 

da mesma disposição legal, em que se considera que o seu preenchimento, não 

cumulativo, nem taxativo, pode configurar a qualificação do crime de homicídio e agravar 

a moldura penal, convolando o homicídio simples na prática de um homicídio qualificado. 

Encontram-se plasmados no nº2, onde diz o seguinte: “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 de namoro ou 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; 

 

f) Ser determinado por ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica ou 

nacional, pelo sexo, pela orientação sexual ou pela identidade de género 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; 
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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 do governo próprio das 

regiões autónomas, Provedor de Justiça, membro de órgão das autarquias locais ou de 

serviço ou organismo que exerça autoridade pública, comandante de força pública, 

jurado, testemunha, advogado, solicitador, agente de execução, administrador judicial, 

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, ministro de culto religioso, jornalista, ou 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.” 

 

2.4. O homicídio premeditado 

 

O homicídio premeditado é nada mais nada menos que um homicídio qualificado em que 

a alínea j), nº.2, do Artº. 132º é preenchida baseada na conduta do agente. 

 

A premeditação na prática de um crime é um pressuposto que merece particular atenção 

e evidenciação no ordenamento jurídico nacional e internacional, tratando-se de um 

elemento de agravamento e qualificação da conduta do agente, com o consequente 

aumento da moldura penal a aplicar. 

 

No então código penal de 1886, publicado oficialmente através do Decreto de 16 de 

Setembro do mesmo ano (Código Penal, 1886), nas disposições gerais, Capítulo IV, 

Artº.34, 1ª, já a premeditação era considerada uma circunstância agravante.  
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Para melhor a definir encontrava-se plasmado no Artº. 352º do mesmo diploma legal, e 

passo a transcrever: “a premeditação consiste no desígnio, formado ao menos vinte e 

quatro horas antes da acção, de atentar contra pessoa de um indivíduo determinado, ou 

mesmo daquele que fôr achado ou encontrado, ainda que êste desígnio seja dependente 

de alguma circunstância ou de alguma condição; ou ainda que depois da execução do 

crime haja êrro ou engano a respeito dessa pessoa.”  

 

Os pressupostos para a premeditação vieram a sofrer alterações e atualizações. 

Presentemente a premeditação encontra-se prevista no Código Penal em vigor, publicado 

através do Dec. Lei nº.48/95, de 15 de Março, onde continua a figurar como uma das 

qualificativas para o crime de homicídio, conforme disposto no Artº. 132º., nº.2, al. j).  

 

A verificar-se a existência de premeditação, a que concerne, como vimos, uma das várias 

alíneas do mencionado preceituado legal, podendo verificar-se juntamente com outras da 

mesma disposição legal, o crime de homicídio passa a ser qualificado, o que se traduz 

num aumento da pena máxima que pode ir até aos vinte cinco anos de prisão.  

 

Diz o texto da Lei que a premeditação existe quando o agente: “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”.  

 

A premeditação revela assim por parte do autor do homicídio, uma elaboração mental e 

reflexão no propósito criminoso que merecem uma censurabilidade acrescida da sua 

conduta.  

 

O limite das 24 horas resulta da tradição nacional (Artº.352º do Código Penal de 1886), 

mas como críticos deste limite temporal, surgem vários autores, nomeadamente 

FIGUEIREDO DIAS, anotação 29." ao artigo 132.°, in CCCP 1999, crítico do critério da 

persistência na intenção de matar, LEAL-HENRIQUES e SIMAS SANTOS, 2000: 73, e 

críticos da conjugação dos três critérios tradicionais da premeditação numa só 

circunstância, FERNANDA PALMA, 1983: 68, e SOUSA E BRITO, in ACTAS 

CP/FIGUEIREDO DIAS, 19 93: 193). 

 

A designada premeditação é assente na existência de três pressupostos, não 

cumulativos, bastando verificar-se um deles para se considerar preenchida esta 

qualificativa. 
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A jurisprudência sobre a premeditação uniformiza e defende que para ter lugar 

pressupõe-se a existência de uma reflexão por parte do agente, tendo em linha de conta 

o fator tempo, a forma como estudou e preparou o cometimento do crime, tempo esse em 

que deveria meditar e fazer cessar essa sua vontade, tendo em conta o bem 

juridicamente protegido, a vida. Quanto mais tempo tem para meditar sobre a sua 

conduta mais lhe é exigível que não atue e cometa o crime, Silva (2005). 

 

A premeditação pressupõe uma maior reflexão e frieza no cometimento do crime e assim 

uma maior racionalização, bem como um hiato de tempo mais alargado entre o evento 

que despoletou o desígnio criminoso e a sua consumação. Esta é uma das hipóteses que 

iremos testar com recurso a diversas variáveis, uma vez que o senso comum nos diz que 

existirão efetivamente diferenças entre estes dois grandes grupos de homicídios 

premeditados e não premeditados.  

 

Vemos isso até pelo planeamento que fazemos em situações decorrentes da nossa vida 

diária, o tempo que temos de preparação vai necessariamente influir na nossa melhor ou 

pior prestação. Por vezes dá-se o caso contrário em que apesar do alargado período de 

tempo que temos, em que pode existir demasiada preparação, até funciona 

negativamente e nos leva a cometer alguns “erros”.  

 

Partindo do pressuposto de que os homicidas que praticam o crime de forma 

premeditada, com o objetivo claro de levar a cabo o crime sem serem descobertos, e 

considerando o hiato de tempo mais alargado para a conceção, elaboração e 

planeamento, é de admitir que tais circunstâncias tenham influência no seu “modus 

operandi”. A ver vamos na discussão dos resultados se as conclusões apontam nesse 

sentido. 

 

Na presente investigação o critério da premeditação será considerado apenas para os 

casos em que se verifique a respetiva condenação em julgamento, transitada em julgado, 

constante da decisão do acórdão de sentença, suportada e fundamentada pelo acervo 

provatório produzido em tribunal e desse modo conste dos factos provados. 

 

Em muitos dos homicídios, como teremos oportunidade de verificar mais à frente, apesar 

de a premeditação constar da acusação promovida pelo Magistrado Judicial 

representante do Ministério Público, baseada na prova indiciada e carreada durante a 

investigação, os fundamentos por um ou outro motivo não são reproduzidos em 
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julgamento, e por esse motivo não faz parte dos factos provados, mas sim dos factos não 

provados. 

 

2.5. O homicídio não premeditado 

 

O crime de homicídio é considerado não premeditado em duas situações. Numa primeira 

nem sequer existe o apuramento de indícios de a conduta do homicida poder integrar a 

prática de um crime premeditado. Numa segunda, encontram-se aqueles casos em que 

apesar de existir uma indiciação nesse sentido, decorrente da investigação e acusação, a 

premeditação não resultou como provada em sede de julgamento. 

 

Quando a prova recolhida para a premeditação durante a fase de inquérito de um 

processo de homicídio não é reproduzida em julgamento, designadamente aquela que é 

apenas assente em prova testemunhal, acaba por não haver suporte para manter essa 

qualificativa. À exceção da prova material, documental e decorrente de exames periciais, 

toda aquela que é assente em prova pessoal e dependente da reprodução do 

testemunho em tribunal, torna-se volátil. 

 

Muitas das vezes o autor do crime é a única testemunha que pode descrever a forma 

como os factos ocorreram. Naturalmente, numa fase inicial de contacto com as 

autoridades, o autor pode avançar a sua versão dos fatos, no entanto, não raras vezes, 

não presta declarações em fase de julgamento, apenas sendo condenado pelas 

qualificativas que resultem de prova científica ou outra devidamente fundamentada.  

 

Tudo para que não restem dúvidas de que foi aquele o autor responsável pela autoria do 

homicídio e que o praticou de determinado modo. A existirem dúvidas o tribunal decide 

sempre a favor do réu. Como referido no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa 

(TRL) de 14/12/2014: “O princípio “in dubio pro reo” não é mais do que uma regra de 

decisão: produzida a prova e efetuada a sua valoração, quando o resultado do processo 

probatório seja uma dúvida, uma dúvida razoável e insuperável sobre a realidade dos 

factos, ou seja, subsistindo no espírito do julgador uma dúvida positiva e invencível sobre 

a verificação, ou não, de determinado facto, o juiz deve decidir a favor do arguido, dando 

como não provado o facto que lhe é desfavorável. “ 

 

O homicida ao não prestar declarações sobre a premeditação, e caso esteja indiciada 

com base num seu interrogatório inicial, sem que existam outras testemunhas que as 

corroborem, começa a perder sustentação. O contrário sucede se a confissão do autor for 
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complementada com outros elementos de prova que, independentemente de o arguido se 

remeter ao silêncio, podem formar a convicção do julgador para a condenação. 

 

Contrariamente ao homicídio premeditado em que o agente do crime atua friamente, de 

forma calculista e insensível, em que vai gizar um plano para assassinar determinada 

pessoa, o homicídio não premeditado leva-nos para um outro tipo de comportamento, em 

que a sua prática está ligada a um qualquer evento capaz de provocar no autor uma 

reação que o leva a cometer o crime. 

 

Temos assim um crime praticado sobre uma forte componente emocional, em que não 

existiu o tempo suficiente para que o desígnio criminoso tenha sido abandonado, 

persistindo naquele período de tempo a que alguns autores chamam de “calor do 

momento”. 

 

Neste tipo de homicídio não existe tempo para planear, não se pensa no detalhe, apenas 

depois do seu cometimento pode haver da parte do autor a tendência de ocultar o crime, 

podendo-se confundir ao nível do cenário com um crime premeditado.  

 

Alguns autores como Barratt, Stanford, Kent e Felthous (1997), têm atribuído um especial 

relevo à dicotomia entre a impulsividade e a premeditação, no que concerne ao 

comportamento agressivo. Num primeiro subgrupo colocam os agressores que atuam de 

forma reativa e como resposta a um evento causador de agitação e conflito. Num 

segundo aqueles que atuam de forma consciente e seguindo um planeamento. 

Mencionam um terceiro em que atribuem ao autor ser portador de anomalia psíquica 

como modelo explicativo da conduta agressiva. 

 

A impulsividade associada ao fenómeno criminal é por vezes vista como um 

comportamento defensivo, de certa forma intrínseco à personalidade do agente, como 

forma de lidar com uma situação adversa, seja ela de perigo ou de ameaça, causadora 

de medo e ansiedade, Siever (2008). 

 

Em oposição aos critérios de reflexão, frieza e ponderação patentes nos crimes que 

envolvem a premeditação na sua execução e com vista a atingir os objetivos propostos, 

iremos considerar os casos de homicídios não premeditados, em que não existe um 

tempo adequado e considerado razoável para o autor reverter o estado emocional 

desencadeado pelo evento que veio a despoletar o homicídio.  
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3. ESTADO DA ARTE 

 

Foi efetuada revisão da literatura, incluindo pesquisas em motores de busca académicos 

e outros onde são publicitados estudos científicos, designadamente o Scholar Google, 

Proquest, Rcaap, B-on e SSRN. Para a pesquisa bibliográfica foram usadas as palavras-

chave: homicídio, premeditado, premeditação, controlo de impulsos, impulsividade, crime 

de cenário; e em inglês: homicide, profile, premeditated, premeditation, impulsiveness e 

crime scene. 

 

Da pesquisa efetuada não foram identificadas investigações cujo objectivo fosse a 

caracterização e comparação entre os homicídios voluntários premeditados e não 

premeditados. 

 

A salientar alguns dos estudos desenvolvidos sobre homicídios e homicidas, a seguir 

elencados sumariamente, temática escrutinada sob várias perspectivas, tendentes a 

perceber o que poderá estar na origem do comportamento que culmina na prática deste 

tipo de crime. Seja por associação ao controlo de impulsos, deficiente processamento 

emocional, perturbações da personalidade, doença mental, psicopatologia, componente 

genética, e tendo em conta diversos fatores de risco associados, tais como o álcool, 

drogas ou medicamentos. 

 

Alguns desses estudos mereceram uma especial atenção por se aplicaram à realidade da 

população Portuguesa, com recurso a amostras alvo de reclusos condenados por 

homicídio.  

 

Os homicidas foram classificados e descritos de acordo com os resultados obtidos 

através da sistematização e operacionalização de diversas variáveis, contudo, não se 

veio a concluir pela existência de um tipo específico de homicida. Quando muito, são 

sugeridas várias tipologias ou a maior ou menor predisposição de um indivíduo para a 

prática do crime, tendo em conta alguns dos fatores estudados, incluindo os 

considerados de risco. 

 

Outros estudos internacionais, mais à frente mencionados, foram abordados pelo 

interesse dos temas associados aos homicídios, como por exemplo a reincidência e sua 

relação com os antecedentes criminais, impulsividade, controlo de impulsos, 

autocontrolo, o homicídio reativo, a relação do autor com o local do crime consoante seja 
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expressivo ou instrumental, e ainda a influência de fatores situacionais, internacionais e 

emocionais no cometimento do crime. 

 

Almeida (1999) em “Homicidas em Portugal” fez um estudo exaustivo sobre o fenómeno 

homicida, abarcando um alargado conjunto de dados e variáveis sobre os homicidas, os 

seus crimes e as suas vítimas. Recolheu elementos genéricos sobre a identificação, 

antecedentes pessoais e criminais, perturbações da personalidade, motivações, relação 

com a vítima, consanguinidade, local do crime, as circunstâncias de tempo, modo e lugar, 

a tipologia do homicídio, a premeditação e impulsividade, o instrumento utilizado, 

refletindo sobre a importância das armas de fogo e de alguns fatores de risco associados 

como o álcool, a droga e doença mental grave. 

 

Realizou um trabalho de campo de uma amostra de 53 homicidas, à data a cumprir pena 

de prisão em vários estabelecimentos prisionais pelo crime de homicídio, consumado, 

delitos praticados no Distrito Judicial do Porto durante o ano de 1990. A recolha de dados 

foi realizada através de entrevistas psiquiátricas, avaliação psicológica e análise 

documental associada aos respetivos casos. 

 

Concluiu que um terço dos homicidas praticou o crime com algum grau de premeditação, 

o maior número atuou tendencialmente de forma emocional e impulsivamente, muitas das 

vezes sob efeito de algum grau de álcool e na posse de arma de fogo. Apenas 20% dos 

homicidas evidenciou uma boa capacidade de controlar os seus impulsos. 

 

Os resultados obtidos apontam para o facto de o homicídio ocorrer com uma taxa mais 

elevada em meios rurais e de pequenas localidades, com maior frequência nos meses de 

verão, entre as 15H00 e as 03H00, no segundo terço do mês e às terças-feiras, ainda 

que não fosse encontrada uma explicação cabal para esta última casuística.  

 

Na sua maioria ocorre entre pessoas conhecidas, considerando-se a consanguinidade 

um fator protetor. Alerta para o facto de que se deve ter em conta a componente 

psíquica, associada ao surgimento de doenças graves nos homicidas ou nos seus 

familiares. Refere que frequentemente o crime foi despoletado devido a um 

comportamento considerado “reprovável” por parte da vítima e que de certa forma faz 

despoletar o seu homicídio, num contexto de medo, provocação e/ou exaustão gerado no 

seu oponente. 
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A maior prevalência dos homicídios tem origem numa altercação e são praticados no 

âmbito de episódios de cólera, associada a um baixo nível sócio cultural dos homicidas, 

limitações intelectuais, dificuldades escolares, em controlar os seus impulsos, e sob 

influência de álcool. 

 

A arma de fogo foi o instrumento do crime mais utilizado, salientando que muitos dos 

homicidas se encontravam legalmente habilitados à sua posse, ainda que não se 

considere possuírem condições psicológicas para tal, seguido das armas brancas e logo 

depois as contundentes. 

 

Num estudo anterior, alargado, de natureza psicossociológica, Trincão (1943) recorrendo 

a uma amostra de 497 homicidas a cumprirem pena de prisão na Cadeia Penitenciária de 

Coimbra, analisou-os ao nível das três vertentes que considerou para a delinquência: a 

biológica, criminológica e sociológica. 

 

Com as devidas adaptações Trincão (1943) aplicou a uma amostra específica da 

população Portuguesa, um estudo de investigação realizado na Bélgica pelo Dr. L. 

Vervaeck, apresentado no I Congresso Internacional de Criminologia, em Roma (1939), 

tendo recolhido um vasto conjunto de dados que foram organizados através de boletins 

criminais. Os elementos obtidos incidiam, nomeadamente, sobre a vida familiar, social, 

sexual, antecedentes hereditários, biológicos, psicomotores, antecedentes pessoais, o 

móbil do crime, as condições exteriores, premeditação, e resultantes de exames físicos e 

clínicos. 

 

Dos elementos que sistematizou concluiu que cerca de 70% os homicidas cometeram os 

crimes movidos pelo ódio, vingança ou cólera, muitos deles sob o efeito do álcool, mas 

poucos em estado de embriaguez agudo. Dos 497 homicidas verificou-se a existência de 

119 reincidentes pela prática de algum tipo de crime, muito embora, apenas 4 por 

homicídio voluntário, o que leva a concluir que por regra o homicida apenas pratica este 

tipo de crime uma vez.  

 

Da análise e conclusões a que chegou admite não ter sido possível apurar sobre a 

existência de um tipo anátomopsicológico próprio dos homicidas.  

 

Foram encontrados na literatura outros estudos sobre homicídio e homicidas, alguns 

deles com base em anteriores, passando-se a referir os seguintes: 
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Em Homicídios em Portugal Rainho (2008) foca no essencial as diferentes abordagens 

de autores sobre o crime violento, nomeadamente as teorias que defendem e que tentam 

explicar o comportamento que lhe está associado.  

 

Realizou um trabalho de campo que teve como objeto uma população de reclusos 

condenados por homicídio, à data a cumprir pena de prisão no Estabelecimento de Santa 

Cruz do Bispo, no Distrito do Porto, com recurso a entrevistas e outras técnicas de 

recolha de dados.  

 

Recolheu informação sobre as histórias de vida, fatores que os levaram a cometer o 

crime e das variáveis do meio sociocultural em que se encontravam inseridos, anteriores 

ao cometimento do crime. Foram analisados aspetos ligados à família, escola, existência 

de histórico de violência doméstica, toxicodependência, álcool, exclusão social e 

isolamento, sendo notado nos reclusos um padrão comum e transversal. 

 

Conclui sobre a forte influência do meio em que os indivíduos se encontram inseridos e 

que contribui para o cometimento do crime. Recorrendo a casos práticos, reforçou as 

conclusões das diferentes teorias do crime que abordou, designadamente de Lombroso, 

Durkheim, Merton, Goffman, Taylor, Walton e Young, considerando-as fundamentais para 

a compreensão e explicação do comportamento desviante. Evidenciou os fatores sociais 

referenciados no parágrafo que antecede, como influenciadores na prática do crime de 

homicídio e presentes na história de vida dos homicidas que estudou. 

 

Trabalho realizado por Cruz (2009) sobre a relação entre o crime de homicídio e a 

disfunção executiva, uma das razões que considerou como vindo a ser apontada como 

uma das principais causas para a prática do comportamento homicida. 

 

O estudo envolveu uma amostra de 29 reclusos, à data a cumprirem pena pelo crime de 

homicídio, fazendo a distinção entre aqueles que foram praticados de forma 

tendencialmente impulsiva, fosse por impulso ou na sequência de ameaça de crime 

iminente, e os tendencialmente premeditados em que os homicidas evidenciaram 

controlo comportamental. 

 

Para diferenciar os dois perfis de homicida foram utilizadas escalas de medição 

comportamentais, de forma a permitir o estudo das funções executivas ao nível da 

regulação pré-frontal, tendo como grupo de referência uma amostra de controlo saudável. 
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Os resultados sugerem que o grupo de homicidas impulsivos e os premeditados não 

apresentam diferenças significativas entre si, no entanto, quando comparados com o 

grupo de controlo apresentam um desempenho inferior, o que se traduz numa relação 

entre a disfunção executiva e o comportamento homicida.  

 

Ainda no campo da impulsividade e controlo de impulsos, tendo como pano de fundo a 

teoria geral do crime de Gottfredson e Hirschi (1990), DeLisi (2008) realizou uma 

investigação em que teve como amostra um conjunto de 723 jovens reclusos. Concluiu 

que o baixo autocontrolo é um forte indicador da propensão criminal e tem valor preditivo, 

excedendo em muito o impacto de fatores como a idade, raça, etnia, condição sócio 

económica, doença mental, défice de atenção, hiperatividade e pré-existência de trauma. 

 

Segundo Salfati (2000), o homicida e a sua relação com o local do crime, também pode 

ser analisada através do papel que a vítima representa para o agressor, instrumental ou 

expressivo, da mesma forma em relação aos seus antecedentes, fatores a ter em conta e 

com as devidas implicações na construção do seu perfil. 

 

Esta autora (2002, 2001), citado por DeLisi (2008) divide assim os homicídios em duas 

categorias, com base em 36 indicadores da cena do crime: homicídio expressivo e 

homicídio instrumental. Os homicídios expressivos são induzidos pela raiva, 

relacionando-os com violência sexual, fogo posto ou agressão. Podem ser 

caracterizadores das cenas de crimes expressivos a extrema violência, produção de 

múltiplas lesões, uso de múltiplas armas, a sufocação e o desmembramento dos corpos 

das vítimas. 

 

Por outro lado os homicídios instrumentais encontram-se ligados à violência, furto, roubo, 

assalto, e são motivados pela obtenção de dinheiro ou sexo. Nas cenas de crimes 

instrumentais, por regra, os corpos não são escondidos e são deixados vestígios no local 

(eg. armas, sangue, sémen, roupas). 

 

Numa tentativa de perceber se existe uma relação entre o homicídio e perturbações da 

personalidade que possam estar associadas aos autores deste tipo de crime, Ferrão 

(2012) fez uma investigação que envolveu um grupo de 17 reclusos do Estabelecimento 

Prisional de Coimbra, selecionados aleatoriamente entre homicidas condenados. Foi 

criada uma amostra de controlo com o mesmo número de elementos, de indivíduos não 

reclusos, escolhidos por apresentarem características sociodemográficas semelhantes às 

do grupo alvo, no entanto, sem histórico de condenações. 
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Os resultados encontrados foram semelhantes entre os dois grupos no que diz respeito à 

percentagem de indivíduos com perturbações de personalidade, sendo a perturbação da 

personalidade depressiva a mais diferenciadora. Foi notada de forma mais acentuada 

nos perfis de homicidas considerados em Almeida (1999), nomeadamente, do tipo 

expressivo-intimo, expressivo-impulsivo e instrumental cognitivo.  

 

Rocha (2014) realizou um estudo descritivo e exploratório de um conjunto de 77 

homicidas, à data a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, 

sistematizando variáveis sociodemográficas, espácio-temporais, patologias mentais mais 

prevalentes, antecedentes criminais, relação com as vítimas, motivação, instrumentos do 

crime mais utilizados e se atuaram de forma impulsiva ou premeditada. 

 

A recolha de elementos permitiu concluir que cerca de 68.8% dos homicidas são 

solteiros, apresentam frequentemente antecedentes de consumos de substâncias, a 

altercação / discussão é o motivo mais frequente e o instrumento do crime mais utilizado 

é o perfurocortante. Os que padeciam de doença mental e considerados inimputáveis 

sofrem maioritariamente de psicose esquizofrénica, com relação direta com o matricídio.  

 

Chegou à conclusão de que 46,8% premeditou o crime enquanto 44.2% agiu de forma 

impulsiva. Encontrou uma percentagem de 9.1% que agiu de forma duvidosa, não tendo 

sido possível a sua diferenciação com base nos elementos recolhidos. 

 

Um estudo de idêntica natureza realizado por Rodrigues (2016), que envolveu um 

conjunto de 20 reclusos condenados por homicídio e que se encontravam a cumprir pena 

de prisão no Estabelecimento Prisional do Funchal, chegou a resultados que reforçam no 

essencial as conclusões de Rocha (2014). 

 

Um outro trabalho, partindo de uma amostra de 30 reclusos condenados por homicídio e 

de outro grupo com o mesmo número de elementos, selecionados da população geral e 

com características comparáveis e semelhantes à da amostra alvo, Pires (2017) estudou 

os sintomas psicopatológicos da personalidade e do processamento emocional. A 

literatura aponta para uma relação entre estas duas componentes, sugerindo um défice 

de processamento emocional ao nível dos ofensores violentos. 

 

Os indivíduos foram avaliados quanto à sintomatologia, personalidade, índices de 

psicopatia e processamento emocional. Os resultados alcançados para os condenados 

por homicídio apontam para um maior valor na escala compulsiva e de stresse pós-



16 
 

traumático. Ao nível da personalidade, a salientar características de impulsividade, 

domínio do neuroticismo e indícios de psicopatia. 

 

Os não reclusos apresentaram ausência de índices de psicopatia, um elemento que se 

tornou diferenciador entre os dois grupos. 

 

A assinalar um maior défice nos condenados ao nível do processamento emocional, 

nomeadamente, quanto aos tempos de reação no reconhecimento do medo, falsos 

alarmes e deteção de tristeza, reconhecimento da surpresa, e nas avaliações de imagens 

de conteúdo neutro e positivo, o que vai de encontro da literatura sobre esta matéria.  

 

Hellbrun (1978) tentou perceber se a impulsividade e premeditação tinham relação com o 

grau de risco de reincidência no desencadeamento de comportamentos violentos, em 

indivíduos recentemente libertados e em liberdade condicional. 

 

O trabalho de investigação que realizou foi aplicado a uma amostra específica da 

população dos EUA, nomeadamente de um grupo de 164 condenados, composto por 

indivíduos de raça negra e branca, os quais cumpriram pena no Estabelecimento 

Prisional da Geórgia. Comparou variáveis tendentes a esclarecer sobre o risco de 

reincidência durante a liberdade condicional, tendo em conta fatores como a raça e a 

impulsividade criminal. 

 

As conclusões a que chegou reforçam a literatura existente sobre o tema, o facto de a 

impulsividade contribuir para o crime violento e risco de reincidência, independentemente 

da raça. Em relação aos homicidas, apurou sobre um maior risco de reincidência para 

aqueles que demonstraram um maior défice ao nível do controlo de impulsos.  

 

Os resultados sugerem ainda que os indivíduos que pratiquem um crime de homicídio 

premeditado, tendo em conta o maior grau de familiaridade prévio com a vítima, o que 

acontece quando se trata de um amigo ou familiar, os índices de violência e risco elevam-

se. Não obstante, o autor refere que esta última conclusão carece de um estudo mais 

aprofundado para reforçar e aferir a casuística encontrada. 

 

Ainda sobre a reincidência referente aos homicidas, Roberts, Zgoba e Shahidullah (2007) 

estudaram uma amostra aleatória de 336 reclusos condenados por homicídio, libertados 

entre os anos de 1990 e 2000, tendo sido monitorizados durante um período mínimo de 5 

anos pelo Departamento Correcional de New Jersey. Tentaram apurar se os condenados 
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sem antecedentes criminais reincidiam menos e eventuais variáveis que possam 

contribuir para essa situação. 

 

Tipificaram os homicidas em quatro categorias: em primeiro lugar aqueles em que o 

comportamento teve origem numa altercação ou discussão; em segundo lugar quando 

cometido durante a prática de outro crime; em terceiro quando relacionado com violência 

doméstica e por fim após um acidente. Nenhum dos indivíduos monitorizados praticou um 

novo crime de homicídio, verificando-se a reincidência apenas ao nível de crimes 

violentos ou relacionados com drogas, cometidos pelo grupo associado a homicídios 

dolosos. 

 

Brookman (2015) analisou o processo de tomada de decisão para matar e de como é 

influenciada por fatores situacionais, internacionais e emocionais. Incidiu sobre o que 

estavam a pensar e a sentir no momento imediatamente anterior à prática do crime e até 

que ponto recorreram a conhecimentos prévios e da sua experiência para os consumar.  

 

Um dos objetos centrais da investigação do citado autor (2015) foi rever a literatura para 

esclarecer sobre a existência de processos cognitivos específicos evidenciados pelos 

homicidas, e que os possam informar e levar a adotar um comportamento letal. 

 

Fontaine (2008) através de um estudo empírico e de revisão de literatura abordou a 

diferença entre homicídio e assassinato, na legislação dos EUA um homicídio pode ser 

enquadrado em três vertentes como “homicide”, “murder” e “manslaughter”. No primeiro 

caso o simples ato de matar outra pessoa, no segundo, existe uma componente de 

premeditação ou predeterminação sendo o crime considerado de primeiro grau, e por fim 

um terceiro, menos grave que o segundo, que diz respeito ao ato de matar alguém de 

forma voluntária num contexto de provocação extrema, no calor do momento, ou então 

involuntário quando é de forma negligente ou decorrente de um comportamento de 

descuido. 

 

Fez a sua abordagem incidindo na perspectiva da teoria do processamento de 

informação social. Analisou o contributo da disfunção reativa cognitiva e emocional que 

pode levar ao cometimento de um homicídio reativo, correlacionando-o com o homicídio 

reativo praticado no calor do momento, tendo em conta fatores como a provocação e a 

fúria na resposta.  
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Através da sua investigação conclui e defende que o homicídio reativo, associado a um 

processamento cognitivo inadequando ou enviesado de determinado evento, ou derivado 

de desordem psiquiátrica, fatores que concorreram para o cometimento do crime, deve 

ser da mesma forma atenuado como para o caso de um homicídio cometido no calor do 

momento, associado a uma provocação considerada adequada a produzir o 

comportamento letal. 

 

Abordou também a duplicidade de critérios quando a análise sobre esta matéria é 

efetuada numa perspectiva psicológica ou jurídica, com as devidas implicações na 

moldura penal a aplicar. 

 

4. ESTATÍSTICA NACIONAL  

 

Para melhor compreensão da evolução do crime de homicídio em Portugal, entre os anos 

de 2008 e 2017, foram sistematizados elementos constantes dos Relatórios Anuais de 

Segurança Interna (RASI), complementados pelos números da estatística da Direção 

Geral da Política de Justiça - DGPJ (2019), em ambos os casos incidindo sobre a 

totalidade do território nacional.   

 

Quadro 1 - Homicídios voluntários, consumados, ocorridos em Portugal 

Homicídios, 
Voluntários e 
Consumados 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Homicídios 146 149 143 117 149 121 103 102 76 82 

Homicidas do sexo 
masculino 

--- 81,63% 73,00% 79,9% 87,3% 90,4% 94,9% 78,6% 87,9% 91,3% 

Actuaram sozinhos ----- 66,47% 72,00% 68.9% ----- ---- ---- ---- ---- ---- 

Com recurso a arma de 
fogo 

---- 49,00% 34,00% 27,7% 22,4% 24.0% 23,1% 34,0% 26,3% 20,5% 

Com recurso a arma 
branca 

----- ---- 29,00% 22,6% 13,3% 20,7% 25,2% 16,7% 16,7% 22,1% 

Vítimas do sexo 
masculino 

--- 78,63% 67,00% 68,3% 67,9% 64,5% 50,3% 64,5% 62,9% 70,1% 

Em contexto conjugal --- --- --- ---- 24,8% 26,7% 17,0% 18,0% 15,0% 9,0% 

Existência de vínculo 
parental 

--- ---- ---- ---- 7,4% 12,0% 12,2% 14,0% 14,0% 15,% 

Total 
Conjugal + Parental 

---- ----- ----- ----- 32,2% 38,7% 29,2% 32,0% 29,0% 24,0% 

Sem vínculo de 
parentesco 

---- 59,20% 68,00% 72,9% 56.4% 61.3% 70.8% 68.0% 71,0% 76,0% 

Fonte: Dados estatísticos nacionais constantes dos RASI. 

 

As variáveis selecionadas incluem: a determinação do número total de homicídios para 

cada um dos anos considerados, a prevalência ao nível do género de autores e vítimas, 

se agiram sozinhos ou se existem coautores, o instrumento escolhido para o 
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cometimento do crime, em que contextos ocorreram, a eventual relação familiar entre 

homicida e vítima. 

 

A relação intrafamiliar entre homicida e vítima permite a análise de determinados casos 

de homicídio, designadamente aqueles relacionados com violência doméstica, conforme 

veremos adiante. 

 

Conclui-se que na maioria dos casos os autores e vítimas tratam-se de indivíduos do 

género masculino (Quadro 1). 

 

Com maior frequência são cometidos por um só indivíduo e com recurso a arma de fogo, 

e em alternativa a arma branca. Nos anos de 2014 e 2017 a arma branca teve um registo 

superior ao da arma de fogo. 

 

Em mais de 55% dos casos, podendo atingir os 76%, não existe qualquer vínculo de 

parentesco entre autores e vítimas. 

 

O número de homicídios ocorridos em 2016 e 2017 foi substancialmente inferior aos anos 

anteriores, respetivamente com um registo de 76 e 82 casos. O número tem vindo a 

seguir uma trajetória descendente à exceção do ano de 2012, com um pico de 149 

ocorrências. 

 

Desde 2012 os RASI fazem referência à percentagem de homicídios cometidos em 

contexto conjugal, dada a relevância que este tema tem vindo a ganhar na sociedade, 

registando uma variação anual entre os 9% e os 24%. O mesmo acontece relativamente 

aos homicídios com vínculo parental entre o homicida e a vítima, estimados entre 7% e 

15% dos casos. 

 

O fato da taxa de homicídios em que existe vínculo parental ser inferior ao conjugal ou 

análogo, trata-se de um dado relevante pois reforça a tese de Almeida (1999) sobre esta 

matéria. O autor chegou à conclusão que a consanguinidade se trata de um fator 

protetor.  

 

No entanto, o índice dos crimes de homicídio com vínculo parental tem vindo a subir de 

ano para ano, contrariamente ao conjugal que até tem vindo a descer.  
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Sobre este tema analisaremos mais à frente, através dos dados filtrados obtidos no 

presente estudo, se o peso da consanguinidade como fator protetor pode ou não estar a 

perder a sua relevância. 

 

Relativamente ao fato de os dados apontarem para uma descida do número de 

homicídios conjugais desde 2012, apresentando a sua taxa mais baixa em 2017 com 9% 

do total de homicídios, importa fazer algumas considerações. É importante fazê-lo uma 

vez que os crimes de violência doméstica muitas das vezes entram numa espiral de 

violência e resultam no cometimento de um homicídio. 

 

Segundo os dados disponibilizados (Quadro 1) os crimes de homicídio de alguma forma 

associados a violência doméstica precedente, praticados contra o conjugue ou pessoa 

com quem mantenha vínculo parental, somam uma casuística cifrada entre os 29% e os 

38,7%. 

 

Apesar da percentagem de homicídios neste contexto ter-se mantido relativamente 

estável ao longo dos anos, os media passam informação de que existe um aumento 

exponencial de ano para ano deste tipo de crime. 

 

Explorando a possibilidade de podermos estar perante o aumento dos crimes de violência 

doméstica em que o resultado morte não se verifique, procedeu-se à análise dos dados 

estatísticos sobre o tema, disponibilizados anualmente pela Associação de Apoio à 

Vítima - APAV (2019).  

 

Para esta linha de reflexão foram observados os dados dos anos de 2011 a 2017, 

referentes à violência doméstica que compreendem os maus tratos físicos e mentais, 

excecionando-se obviamente os casos que culminaram em homicídio da vítima (Quadro 

2). 

 

Quadro 2 – Casos de violência doméstica sem resultado morte. 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Nº. Ocorrências 

 
17724 16970 17384 17786 18679 16461 16033 

Fonte: Dados estatísticos de relatórios da APAV (2019). 

 

Note-se que o número de acontecimentos vão-se mantendo relativamente estáveis de 

ano para ano, podendo perceber-se uma ligeira descida em 2016 e 2017. Estes 
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resultados não corroboram o noticiado aumento exponencial de crimes associados à 

violência doméstica. 

 

Apesar de não estarmos perante o aumento significativo da percentagem de crimes de 

violência doméstica, certo é que a percentagem deste tipo de criminalidade com 

homicídio associado, situa-se entre os 29% e os 38,7%, um valor elevado e significativo.  

 

Por este motivo entende-se ser um tema que merece uma especial atenção, com um 

tratamento direcionado, ademais trata-se de um contexto em que o histórico nos traz 

alguma previsibilidade e assim permite uma atuação preventiva de modo a diminuir a sua 

frequência.  

 

Voltando à estatística geral sobre o homicídio voluntário, apesar de o ano de 2018 não ter 

sido considerado para o estudo, dados recentemente disponibilizados pelo RASI registam 

uma forte subida para 110 homicídios. Em resultado deste último dado, temos mais 28 

crimes desta natureza cometidos face ao ano anterior, traduzindo-se num aumento 

substancial de 34,1 %. 

 

Estes últimos dados contrariam a tendência que vinha a ser seguida nos anos 

antecedentes, na medida em que o número de casos vinha a diminuir e as vítimas eram 

maioritariamente do sexo masculino.  

 

No ano de 2018 as vítimas de homicídio do género feminino passaram a registar uma 

percentagem de 60,7%, pela primeira vez em número superior às do género masculino 

(39,3%). Os autores continuam a ser na sua maioria do género masculino, o que se 

traduz em 84,6% do total de homicidas. 

 

Comparativamente à violência doméstica e seguindo os mesmos critérios considerados 

para os anos anteriores, designadamente cometidos em contexto conjugal ou análogo 

(19%) e parental ou familiar (14%), resulta numa percentagem total de 33% dos 

homicídios, índice em linha com o intervalo de valores dos anos anteriores. 

 

A arma de fogo foi o instrumento mais utilizado para a prática dos homicídios em 2018, 

seguido das armas brancas, consentâneo com a casuística dos outros anos analisados.  
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5. ESTUDO EXPLORATÓRIO DA AMOSTRA 

 

A amostra escolhida para permitir a análise e dar resposta aos objetivos de estudo, 

apenas contempla casos de homicídio voluntário, consumado, cometido entre os anos de 

2008 e 2017, na área geográfica territorialmente competente da Diretoria do Norte (DN), 

Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Vila Real e Departamento de 

Investigação Criminal (DIC) de Braga. 

 

Através da Unidade de Informação de Investigação Criminal (UIIC) da Polícia Judiciária 

foram disponibilizados dados estatísticos sobre os potenciais crimes de homicídio, 

balizados pelos critérios de amostragem, o que resultou no apuramento de um total de 

229 casos. 

 

Os homicídios em causa foram investigados através dos departamentos da Polícia 

Judiciária mencionados e na dependência territorial das oito Comarcas Judiciais e 

municípios seguintes: 

 

Comarca Judicial do Porto: Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, 

Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia; 

 

Comarca Judicial de Porto Este: Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada, Marco de 

Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel; 

 

Comarca Judicial de Braga: Amares, Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Celorico 

de Basto, Esposende, Fafe, Guimarães, Póvoa do Lanhoso, Terras do Bouro, Vieira do 

Minho, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde e Vizela; 

 

Comarca Judicial de Viana do Castelo: Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, 

Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e 

Vila Nova de Cerveira; 

 

Comarca Judicial de Vila Real: Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, 

Montalegre, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de 

Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real; 
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Comarca Judicial de Bragança: Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Anciães, 

Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, 

Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais; 

 

Comarca de Aveiro: Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Arouca; 

 

Comarca Judicial de Viseu: Lamego, Tabuaço, Resende, Moimenta da Beira, Tarouca, 

São João da Pesqueira, Sernancelhe, Castro Daire e Cinfães. 

 

Para melhor enquadramento do valor da amostra destacaram-se o número de homicídios 

ocorridos e investigados em cada um dos departamentos da Polícia Judiciária 

mencionados, sendo referenciados os instrumentos utilizados no mecanismo da morte 

(Quadro 3). Estes valores permitem a comparação com valores homólogos da estatística 

nacional (Quadro 1). 

 

Quadro 3 - Homicídios voluntários, consumados, relativos à amostra. 

Homicídios Voluntários 
Consumados 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Directoria do Norte 
29 19 17 22 21 13 23 15 12 10 

DIC de Braga 
5 9 8 1 9 6 2 5 4 3 

ULIC de Vila Real 
--- --- ---- ---- ---- --- --- --- --- 1 

Total de homicídios na área 
geográfica da amostra 

34 28 25 23 30 19 25 20 16 14 

Com recurso a arma de 
fogo 

13 11 8 3 15 5 8 6 1 2 

Com recurso a arma branca 6 4 5 5 4 3 6 3 4 2 

Com recurso à força física 2 1 2 0 1 0 1 1 0 2 

Não especificado 8 12 11 15 10 11 10 10 11 8 

Fonte: Dados estatísticos disponibilizados pela UIIC da PJ. 

 

Os dados obtidos são coerentes com a casuística nacional, o número de homicídios da 

amostra segue uma tendência de descida desde 2008 à exceção de alguns picos de 

frequência em 2012 e 2014. Da mesma forma os anos de 2016 e 2017 são os que 

apresentam registos mais baixos, em linha com os números nacionais.  

 

Até ao ano de 2017 os casos de homicídio ocorridos na dependência territorial da ULIC 

de Vila Real, apesar de investigados por aquele departamento, foram contabilizados na 

estatística da Diretoria do Norte, daí não termos os dados que possam autonomizar este 

departamento em termos de resultados. 
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A arma de fogo foi o instrumento mais escolhido para o cometimento do crime, seguido 

da arma branca. Onde existe a referência de instrumento não especificado (Quadro 3), a 

designação surge associada aos casos em que na listagem fornecida pela Polícia 

Judiciária não veio identificado o instrumento utilizado. Será necessária a consulta dos 

respetivos processos para fazer a sua diferenciação. 

 

Existem casos em que não existe um instrumento específico para o cometimento do 

crime. O homicida pode não usar qualquer arma, nomeadamente de fogo, arma branca 

ou outra, apenas se socorrendo da sua força física. Nessas situações passa a fazer-se 

referência ao mecanismo da morte para os poder distinguir.  

 

Alguns exemplos em que recorre à força física são os casos de homicídio ocorridos em 

contexto de rixa, morte provocada por esganadura, afogamento provocado, empurrão e 

consequente queda de ponto elevado. 

 

O instrumento utilizado pode ainda não ser uma arma convencional, o homicida pode 

recorrer a qualquer objeto na sua disponibilidade, designadamente uma garrafa, uma 

pedra, um copo, uma ferramenta de trabalho, entre muitos outros que face às suas 

características podem produzir a morte. 

 

5.1. A expressividade da amostra 

 

Como referimos, a amostra pré-filtrada de 229 casos corresponde ao número de 

processos-crime de homicídio voluntário, consumado, saídos da Polícia Judiciária com 

proposta para acusar, cometidos em área territorialmente competente da Diretoria do 

Norte, ULIC de Vila Real e DIC de Braga. 

 

Quadro 4 - Comparação do número de homicídios da amostra com totais 

nacionais. 

Homicídios 

Voluntários 

Consumados 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totais nacionais 146 149 143 117 149 121 103 102 76 82 

Amostra 34 28 25 23 30 19 25 20 16 14 

% do Total (Amostra) 23,29% 18,79% 17,48% 19,66% 20,13% 15,70% 24,27% 19,61% 21,05% 17,07% 

Fonte: Elementos estatísticos disponibilizados pela UIIC da PJ (2019). 
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A representatividade em relação aos números nacionais é estimada entre 15 % e 25% do 

total de homicídios, dependendo do ano (Quadro 4), considerando-se substancial e 

representativa para aferir eventuais conclusões a que se chegue no âmbito da temática 

da premeditação nos crimes de homicídio. 

 

5.2. Amostra filtrada 

 

A amostra inicial foi escrutinada e correlacionada com os dados recolhidos nos tribunais, 

no que concerne a factos provados, tipos de crimes em que foram condenados os 

homicidas e respetivas penas. 

 

Dos 229 processos foi possível analisar e processar 205 casos, correspondente a 89,5% 

do total, verificando-se que apenas 150 se tratavam efetivamente de homicídios dolosos, 

consumados, com a respetiva condenação dos autores pela prática dessa infração penal 

(Tabela 1 e 52). 

 

Alguns dos casos analisados e que acabaram por não ser considerados por não 

preencherem os critérios de amostragem, o que se aplica a 55 processos, dizem respeito 

a outros tipos de crimes, como roubo, ofensas à integridade física e violência doméstica, 

agravados pelo resultado morte. Para estes casos não resultou provado em tribunal o 

dolo de homicídio, chegando-se à conclusão de que a morte da vítima adveio por motivos 

alheios à vontade do autor. 

 

Outros foram mal classificados de início, a morte da vítima não chegou a ocorrer, 

passando a tratar-se de processos de homicídio na forma tentada e não de homicídio 

consumado.  

 

Em seis dos casos deveu-se a não terem chegado a julgamento por morte do homicida, o 

que resultou na extinção do procedimento criminal conforme despacho proferido pelo 

Magistrado Judicial nesse sentido. Por vezes o autor acaba por se suicidar em meio 

prisional enquanto aguarda pelo julgamento. Por regra o seu óbito abre um processo de 

averiguação de causa de morte, processo não constante da presente amostra por não se 

tratar de homicídio. 

 

Igualmente não foram considerados casos com absolvição dos autores, aqueles que 

aguardam julgamento, os que não transitaram em julgado, os de natureza negligente e 

arquivados a aguardar produção de melhor prova. 
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A leitura dos 150 acórdãos de sentença dos casos que efetivamente cumprem os critérios 

de seleção, permitiu fazer a triagem e identificar aqueles em que a premeditação ficou 

provada em julgamento, conforme disposto no Artº.132º, nº.2, al. j) do Código Penal.  

 

Foi possível reconhecer os casos de homicídios em que a premeditação foi indiciada mas 

não provada, e os homicídios cometidos sem que esta qualificativa fosse sequer 

equacionada, os não premeditados. 

 

Para melhor enquadramento da operacionalização das variáveis tidas como mais 

pertinentes para atingir os objetivos propostos, foram criadas tabelas de apresentação de 

resultados ao longo das páginas seguintes, contextualizadas e comentadas, sempre com 

a finalidade de correlacionar e comparar uma variável segundo o tipo de homicídio em 

causa, premeditado ou não premeditado.  

 

Tabela 1 - Tipo de infração criminal 

 

 Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Válido Absolvido 3 1,5 1,5 1,5 

Extinção do procedimento criminal - morte 6 2,9 2,9 4,4 

Homicídio involuntário  6 2,9 2,9 7,3 

Homicídio na forma tentada  5 2,4 2,4 9,8 

Homicídio por negligência 4 2,0 2,0 11,7 

Homicídio qualificado 78 38,0 38,0 49,8 

Homicídio simples 72 35,6 35,6 85,4 

Não transitou 4 2,0 2,0 87,3 

Ofensas à integridade física 11 5,4 5,4 92,7 

Outros 7 3,4 3,4 96,1 

Roubo agravado 6 2,9 2,9 99,0 

Violência doméstica agravada 2 1,0 1,0 100,0 

Total 205 100,0 100,0  

 

Foram descritos os vários tipos de infrações encontrados e como foi obtida a amostra 

filtrada, a qual compreende os homicídios dolosos, designadamente os homicídios 

simples e qualificados (Tabela 1). 

 

No campo “outros” (Tabela 1) foram colocados alguns dos processos que não cumprem 

os critérios de amostragem e que têm apenas uma ocorrência associada, tendo o 
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seguinte enquadramento quanto à classificação: arquivado, averiguação de causa de 

morte, detenção de arma proibida, duplo suicídio, infanticídio, omissão de auxílio e 

homicídio qualificado por omissão. Todas as tipificações encontradas encontram-se 

descritas em detalhe em anexo (Tabela 52). 

 

Nos seis casos em que ocorreu a morte do autor, temos que os homicidas mataram um 

total de 10 vítimas, incluindo um duplo e um quádruplo homicídio. Existem outros casos 

de homicídio seguido de suicídio do autor, que não foram considerados por não terem 

chegado a julgamento.  

 

6. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

O estudo pretende a triagem de casos de homicídios para chegar a dois grupos, o dos 

homicídios premeditados e o dos homicídios não premeditados, como tal definidos pelo 

tribunal. Pretendeu-se: 

 

1. Identificar os homicídios voluntários consumados em que os homicidas aturam 

com premeditação e aqueles em que os homicidas aturam sem premeditação; 

 

2. Comparar as duas amostras no que concerne a variáveis como: caracterização 

dos homicidas e das vítimas, antecedentes criminais, imputabilidade, 

circunstâncias de tempo, lugar e modo do homicídio, premeditação, planeamento, 

crimes precedentes e subsequentes, instrumentos do crime, fatores de risco e de 

proteção, medidas para evitar a deteção, movimentação do cadáver, lesões, 

causa de morte; 

 

3. Identificar características que possam estar presentes nos homicidas que atuaram 

com premeditação e que os diferencia dos que atuaram sem premeditação; 

 

4. Caracterização e comparação entre cenários de crimes de homicídios 

premeditados e sem premeditação. 

 

O projeto de investigação pretende de forma sistemática e científica averiguar sobre a 

existência de um padrão que diferencie os homicídios premeditados dos não 

premeditados.  
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Através da comparação entre os homicidas desses diferentes grupos, avaliar de que 

forma essa diferenciação, caso exista, poderá ser aplicada de forma inversa na análise 

de um cenário de crime de homicídio para dar a possibilidade, ainda que probabilística, 

de podermos deduzir qual o tipo de homicídio que temos pela frente. Premeditado ou não 

premeditado.  

 

No final, importa avaliar as implicações e o reflexo da premeditação no modus operandi e 

cenário do crime, procurando entender de que forma podem ser lidas através de uma 

inspeção judiciária e recolha inicial de elementos, tendente a reduzir o leque de suspeitos 

e contribuir assim para o aumento do grau de sucesso associado às investigações.  

 

6.1. Metodologia 

 

Na posse da listagem fornecida pela UIIC da Polícia Judiciária foi requerido aos Juízes 

Presidentes das Comarcas Judiciais onde os crimes ocorreram, o acesso físico aos 

inquéritos para a recolha de dados e obtenção dos respetivos acórdãos de sentença. O 

pedido foi deferido para os fins a que se destinava.  

 

Foram analisados os casos e preenchido um formulário de recolha de dados para cada 

um deles de forma a facilitar a sistematização e organização da informação obtida. 

 

Chegado ao número de crimes de homicídios que cumpriam os critérios de amostragem, 

foram divididos em dois grupos segundo a existência ou não de premeditação e depois 

comparados entre si. Os crimes não premeditados acabam por servir de grupo de 

controlo.  

 

A ideia de fundo é dissecar as variáveis ligadas ao local do crime e ao planeamento 

levado a cabo pelos homicidas num crime de homicídio premeditado, como o culminar de 

um processo calculado e operacionalizado de forma racional com vista à sua 

consumação, cumulativamente à eventual tentativa de não deteção e responsabilização 

criminal.  

 

Para manipulação e operacionalização das variáveis foi criada uma grelha SPSS, 

abreviatura de “Statistical Package for the Social Sciences” (versão 25), ferramenta com 

fins estatísticos utilizado para as ciências sociais, utilizada para chegar aos resultados 

que serviram de base às conclusões do estudo. 

 



29 
 

6.2. As variáveis 

 

As variáveis a estudar foram organizadas, tratadas, processadas de modo a permitir uma 

análise quantitativa e qualitativa, envolvendo as seguintes áreas de influência: 

 

Na esfera da vítima: género, idade, profissão, estado civil, habilitações literárias, etnia, 

naturalidade, existência de antecedentes criminais, existência de vestuário, tipo de 

lesões, parte do corpo visada pelas agressões, relação com o autor (eg. desconhecido, 

conhecido, amigo, familiar). 

 

Para ser viável trabalhar as variáveis sócio demográficas dos autores e vítimas, foi 

necessário simplificar o tratamento para casos em que existem múltiplas vítimas e 

autores. Para essas situações que fogem à regra apenas se comtemplou uma das 

vítimas e um dos autores, em relação a este último a quem foi atribuída a pena mais 

grave.  

 

Quanto às lesões apenas se irá incidir sobre a área do corpo visada pelas agressões, 

dividindo de forma simplificada o corpo em quatro partes, cabeça, tronco, membros e 

genitais, este último com especial interesse para eventuais crimes de índole sexual. 

 

Para agrupar as profissões optou-se pela grelha adotada por Magalhães (2005) em tese 

de doutoramento de sociologia, baseada na lista nacional de profissões de 1994 do IEFP, 

por ser mais simplificada e prática para o objeto de estudo. 

 

Local do homicídio: definir o local onde ocorreu a morte da vítima (eg. via pública, área 

industrial, estabelecimento, terreno rural, local ermo, entre outros), e se na residência 

identificar a divisão;  

 

Local de deposição do cadáver: indicar o local onde o cadáver é encontrado, caso seja 

diferente daquele onde ocorreu o homicídio, e identificá-lo (eg. mata, imóvel devoluto, rio, 

anexo).  

 

As classificações dos locais do homicídio ou de deposição do cadáver são as constantes 

dos acórdãos de sentença, cruzadas com elementos estatísticos fornecidos pela Polícia 

Judiciária. Quando se refere um local ermo, apesar de poder ser uma via pública, 

entende-se como um local escondido e afastado das principais rotas e percursos 

utilizados pelas populações. 
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Interessa a caracterização do local de deposição do cadáver para avaliar quais os tipos 

de locais mais escolhidos para esconder um cadáver, tentar perceber o funcionamento da 

mente criminosa no campo da ocultação de um corpo. 

 

Esfera temporal: ano, mês, dia do mês, dia da semana e período do dia. O mês foi 

dividido em três terços de forma agrupar resultados e permitir obter resultados que 

possam ter significado do ponto de vista do tratamento estatístico. O primeiro terço 

corresponde ao período entre os dias 1 e 10, o segundo entre os dias 11 e 21, e por fim o 

terceiro entre os dias 22 e 31. 

 

Em relação às horas do dia em que ocorreu o homicídio optou-se por manter a vivência 

diária das pessoas, sendo as 24 horas do dia divididas da seguinte forma: um primeiro 

período compreendido entre as 08 e as 13 horas, o segundo das 13 às 18 horas, o 

terceiro das 18 às 23 horas e por fim das 23 às 08 horas seguintes. 

 

Pretende-se preservar a dinâmica e rotinas diárias dos intervenientes, em que a 

generalidade das pessoas considera que o dia não termina à meia-noite mas sim quando 

se vão deitar. Procedeu-se à divisão estipulada de forma a envolver as principais 

refeições e períodos que as intercalam, muitas das vezes associadas a fatores de risco 

como o álcool e drogas. 

 

Esfera do autor: género, idade, profissão, estado civil, habilitações literárias, etnia, 

naturalidade, cadastro, classificações policiais, existência de irmãos, relação com a vítima 

(eg. estranho, conhecido, amigo, familiar), e na existência de coautores as mesmas 

variáveis. 

 

À semelhança do considerado para as vítimas, as idades dos autores foram inseridas em 

classes etárias que tiveram como ponto de partida os 16 anos de idade, com 

subsequentes intervalos de dez em dez anos, até aos 65 anos. Para além dos 65 anos 

de idade foi criada apenas uma classe.  

 

Apurar sobe a imputabilidade dos autores, uma condição relevante na medida em que a 

declaração de inimputabilidade exclui a culpa do agente e assim a possibilidade de lhe 

ser aplicada uma pena de prisão. 

 

Se o autor é considerado inimputável e revelar um grau de perigosidade com o risco da 

prática futura de factos criminosos, haverá lugar à aplicação de uma medida de 
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segurança, em conformidade com os pressupostos estabelecidos no Artº.91.º, n.º 1, do 

Código Penal. 

 

Além disso, o autor considerado inimputável, caso esteja indiciado pela prática de um 

crime de homicídio qualificado, vai acabar por ver essa tipificação convolada para um 

homicídio simples, porquanto não é possível agravar uma culpa que acabou por ser 

excluída em razão de anomalia psíquica do autor. 

 

A inimputabilidade em razão de anomalia psíquica consiste na incapacidade de o agente, 

no momento da prática do facto, avaliar a sua ilicitude ou de se determinar de acordo 

com essa avaliação – Artº. 20º, n.º 1 do CP. 

 

Assim sendo, “Tendo sido declarado inimputável, não pode ser agente de factos ilícitos 

típicos correspondentes ao homicídio qualificado, ou seja, a declaração de 

inimputabilidade, pressupondo a exclusão de culpa do agente, obsta à verificação da 

especial censurabilidade ou perversidade exigida para a qualificação do crime de 

homicídio. - Ac. STJ, de 18-2-2009, no proc. n.º 08P3775, e Ac. RC, de 12-11-2014, no 

proc. n.º 412/09.4PATNV.C1 in www.dgsi.pt” 

 

Esfera do móbil: altercação, ódio, honra, acerto de contas, vingança, posse, ciúme, 

passional, sexual, económico-financeiro, entre outros. A indicação e designação dos tipos 

de móbil decorre do referido na discussão da apreciação da motivação, na decisão 

judicial, transposta para o acórdão de sentença que por sua vez se baseia nos factos 

provados. 

 

Quanto ao crime passional e no que difere daquele que é cometido por ciúme, importa 

clarificar as diferenças em que têm vindo a assentar as decisões judiciais. O crime 

passional é aquele que se comete impulsionado pela paixão, em que os sentimentos 

arrebatadores se sobrepõem à lucidez e razão, levando o agente a cometer o homicídio.  

 

Aquele que mata por ciúme, não mata por afeto, mas por egoísmo, inveja, sentido de 

posse, vingança, não merecendo indulgência, no dizer de Rabinowick, in Crimes 

Passionais, 2007, 54; o crime é, então, a expressão de um sentimento de exacerbado 

egoísmo, gerado pela incerteza e insegurança do ser sobre que incide, havido mais como 

objeto do que pessoa. 

 

http://www.dgsi.pt/
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Esfera do modus operandi: mobilização e controlo da vítima, planeamento, atos 

preparatórios e de execução, grau de violência, uso de veículo, transporte e ocultação do 

corpo, preocupação no adiamento da identificação da vítima, existência de crime 

precedente ou subsequente (eg. furto, agressão sexual). 

 

Nos crimes premeditados a variável do planeamento assume um papel significativo, é um 

dos pressupostos da premeditação, relacionado nomeadamente com a reflexão sobre os 

meios empregues. 

 

Através desta variável vai ser estudado o comportamento do autor desde a intenção de 

cometer o delito. Averiguar se o móbil do crime foi desde início de homicídio ou se, pelo 

contrário, começou por ser outro, como roubo ou violação. Saber se a decisão de matar 

apenas surgiu durante o desenrolar do ilícito, designadamente como forma a evitar vir a 

ser identificado pela vítima.  

 

Esfera da premeditação: caso se verifique este pressuposto, organizar e associar os 

casos mediante o tempo de premeditação: inferior a 24 horas; entre as 24 e as 48 horas, 

superior a 48 horas e não concretamente apurado.  

 

A distinção do hiato de tempo afeto à preparação do crime é tida em conta, partindo-se 

do pressuposto que os diferentes períodos de horas têm uma interferência diferenciada 

no modus operandi do homicida, seja na escolha do local, abordagem à vítima, 

instrumento do crime e consequentemente no cenário do homicídio. 

 

O tempo decorrido entre o desígnio criminoso e a consumação do homicídio pode influir 

no planeamento e no desenrolar de toda a acção, antes, durante e após o crime, 

designadamente nos atos preparatórios e nas medidas adotadas para evitar a sua 

deteção, caso venha a ter esse objetivo. Existem casos de premeditação em que o autor 

após o cometimento do crime, tendo conseguido atingir a sua meta, entrega-se num 

departamento policial e assume o que fez. 

 

Esfera da não premeditação: Identificar os casos de homicídio não premeditados e 

outros em que apesar de a premeditação ter sido indiciada na acusação do Ministério 

Público, não resultou provada em julgamento. 

 

Esfera dos instrumentos: tipo de instrumento (eg. arma branca, fogo, trabalho), a sua 

designação, identificação, quanto à disponibilidade, saber se é do autor, local do crime, 
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da vítima. Para o caso das armas de fogo importa saber se quem as utilizou tinha alguma 

habilitação legal (eg. licença de uso e porte).  

 

Os objetos ou instrumentos com aplicação definida que possam ser usados para 

provocar a morte, não entram na qualificação de uma arma proibida segundo a Lei das 

Armas, publicada através da Lei 5/2006 de 23.02, com as sucessivas revisões e 

atualizações.  

 

A definição de arma branca consta do Regulamento Jurídico das Armas e Munições 

(RJAM), publicado através da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro, onde diz no seu Artº.2º, 

nº.1, al. m), o seguinte: “ «Arma branca» todo o objeto ou instrumento portátil dotado de 

uma lâmina ou outra superfície cortante, perfurante ou corto-contundente, de 

comprimento superior a 10 cm, as facas borboleta, as facas de abertura automática ou de 

ponta e mola, as facas de arremesso, as estrelas de lançar ou equiparadas, os cardsharp 

ou cartões com lâmina dissimulada, os estiletes e todos os objetos destinados a lançar 

lâminas, flechas ou virotões;” 

 

Esfera dos instrumentos acessórios: são instrumentos que apesar de não serem 

utilizados para provocar a morte, serviram para controlar, manietar a vítima, ou mesmo 

para a eliminação ou ocultação de vestígios do crime, entre outras aplicações (eg. fita 

adesiva, cordas, abraçadeiras). Importa identificar a sua natureza, designação, 

disponibilidade e finalidade. 

 

Os instrumentos acessórios podem ser com alguma frequência encontrados em cenas de 

crime, não o sendo, a sua utilização pode vir a ser aferida por intermédio de exames 

laboratoriais ou de vestígios recolhidos na cena de crime (eg. pá para enterrar cadáver, 

marcas nos pulsos de abraçadeiras).  

 

Esfera das medidas para evitar a deteção: a ocultação do instrumento do crime, do 

corpo, dos instrumentos acessórios, simulação de crime, plantar, ocultar e destruir 

vestígios, a preocupação no adiamento da identificação da vítima e outros cuidados após 

cometimento do crime. 

 

Os comportamentos do autor para evitar a descoberta da prática do crime e furtar-se à 

responsabilização penal, irão ser sistematizados através desta variável, para aferir se é 

mais evidente nos crimes premeditados.  
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Nos homicídios não premeditados o autor também pode ter esta preocupação com o 

mesmo propósito, interferindo no cenário do crime para limpar ou eliminar vestígios, 

mesmo até esconder o corpo que a ser descoberto em determinado local pode levantar 

suspeitas sobre a sua pessoa. 

 

Ao nível da limpeza de vestígios inclui-se a ocultação ou destruição de vestígios que 

possam ligar os autores ao homicídio, nomeadamente lavar ou limpar vestígios 

hemáticos, queimar roupas usadas na prática do crime, entre outros. 

 

O mesmo acontece em relação a medidas tomadas em relação ao cadáver para evitar 

que se chegue à sua identificação, como por exemplo retirar todos os elementos que o 

possam identificar, ocultar o cadáver em local onde dificilmente será encontrado, e caso o 

venha a ser descoberto já se encontre em avançado estado de putrefação, ficando 

dificultado o seu reconhecimento. 

 

Esfera dos fatores de risco: álcool, drogas, adultério, cadastro, doença mental, 

perturbação mental, detenção legal de arma de fogo, entre outros. Alguns destes fatores 

de risco foram já analisados por outros autores que estudaram homicidas, como Almeida 

(1999), servindo esta recolha de dados também para poder validar ou não as suas 

conclusões. 

 

O fator de risco álcool foi considerado sempre que foi referenciado histórico ou alcoolismo 

associado a algum dos intervenientes, assim como a mera menção de que tivessem 

estado a ingerir bebidas alcoólicas antes do crime, ou que esse estado tenha sido 

mencionado em resultado dos exames complementares da autópsia ao corpo da vítima. 

O mesmo acontece no que concerne à droga e toxicodependência como fator de risco. 

 

Para os antecedentes criminais foram considerados todos os tipos de infrações, não 

apenas o de homicídio, um tipo de reincidência que raramente existe. Em regra apenas 

se comete este crime uma vez. 

 

7. RESULTADOS  

 

Analisados os 150 casos de homicídio consumado, com condenação dos autores pela 

prática desse crime, verifica-se que 72 são homicídios simples e 78 são homicídios 

qualificados. 
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Através da operacionalização de diversas variáveis, tendentes a responder aos objetivos 

do projeto, foi possível chegar à elaboração das tabelas e resultados que se seguem: 

 

7.1. Dados quanto à premeditação 

 

Os casos foram divididos inicialmente em três grupos, segundo diferentes critérios 

relacionados com a premeditação (Tabela 2). Num primeiro grupo foram colocados os 

homicídios premeditados, em que foi provado em tribunal o disposto no Artº. 132, nº.2, al. 

j) do Código Penal. Num segundo grupo foram englobados aqueles em que a 

premeditação foi indiciada pela acusação e não provada em julgamento. O último grupo 

diz respeito aos homicídios não premeditados, em que essa qualificativa nem sequer foi 

equacionada. 

 

Tabela 2 - Tipos de homicídios quanto à prova da premeditação 

 

 Frequência % % Válida % Acumulada 

Válido Premeditados 29 19,3 19,3 19,3 

Premeditação não provada 43  28,7 28,7 48,0 

Não premeditados 78 52,0 52,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Os casos em que a premeditação foi indiciada mas não provada, por maioria de razão, 

acabaram por ser contabilizados para os crimes de homicídio não premeditados. Os 

crimes não premeditados passam a corresponder à maioria das situações, com uma 

prevalência de 80,7%, contra os 19,3% de crimes de homicídio premeditados (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Tipo de Homicídio quanto à premeditação 

 

 Frequência % % Válida % Acumulada 

Válido Premeditado 29 19,3 19,3 19,3 

Não premeditado 121 80,7 80,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

A premeditação é com mais frequência desenvolvida num hiato de tempo superior a 48 

horas (55,2%). À medida que o intervalo de horas vai sendo mais curto o número de 

casos diminui (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Hiato de tempo da premeditação 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Menos de 24 horas 4 13,8 13,8 13,8 

Entre 24 e 48 horas 5 17,2 17,2 31,0 

Mais de 48 horas 16 55,2 55,2 86,2 

Não apurado 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não se aplica 121 100,0 100,0 100,0 

 

7.2. Dados sobre as circunstâncias espácio-temporais 

 

Para compreendermos melhor os diferentes tipos de homicídio, importa conhecer as 

circunstâncias de tempo, lugar e modo em que ocorreram, e assim poder verificar se a 

estatística se assemelha.  

 

Tabela 5 - Departamento da PJ 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido DIC de Braga 7 24,1 24,1 24,1 

Diretoria do Norte 22 75,9 75,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido DIC de Braga 24 19,8 19,8 19,8 

Diretoria do Norte 97 80,2 80,2 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

O maior número de crimes homicídios premeditados foram investigados através da 

Diretoria do Norte e ULIC de Vila Real, num total de 22 casos (75,9%), pelo DIC de Braga 

foram 7 casos (24,1%). Para os não premeditados a relação foi de 80,2% para a Diretoria 

do Norte e 19,8% para o DIC de Braga. Relembra-se que a estatística da ULIC de Vila 

Real está incorporada na Diretoria do Norte (Tabela 5). 

 

A distribuição por Comarcas Judiciais afere os crimes de homicídio cometidos nos 

municípios que estão sob a sua dependência (Tabela 6). Uma Comarca Judicial engloba 

vários municípios e tribunais judiciais.  

 

A relembrar que relativamente às Comarcas Judiciais de Aveiro e Viseu, os valores 

encontrados não reflectem a totalidade dos municípios que as compõem, devido ao fato 
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dos departamentos da polícia Judiciária considerados não os abrangerem a todos. Por 

conseguinte os resultados podem encontrar-se inflacionados por apenas dizerem respeito 

a parte do território das Comarcas Judiciais referidas. 

 

Tabela 6 - Distribuição do número de homicídios por Comarca Judicial 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Aveiro 1 3,4 3,4 3,4 

Braga 6 20,7 20,7 24,1 

Bragança 6 20,7 20,7 44,8 

Porto 10 34,5 34,5 79,3 

Viana do Castelo 1 3,4 3,4 82,8 

Vila Real 4 13,8 13,8 96,6 

Viseu 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Aveiro 5 4,1 4,1 4,1 

Braga 17 14,0 14,0 18,2 

Bragança 9 7,4 7,4 25,6 

Porto 45 37,2 37,2 62,8 

Porto Este 13 10,7 10,7 73,6 

Viana do Castelo 7 5,8 5,8 79,3 

Vila Real 16 13,2 13,2 92,6 

Viseu 9 7,4 7,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

 

Tabela 7 - Terço do mês em que ocorreram os homicídios 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido <= 10 5 17,2 17,9 17,9 

11 - 21 15 51,7 53,6 71,4 

22 - 31 8 27,6 28,6 100,0 

Total 28 96,6 100,0  

Omisso Sistema 1 3,4   

Total 29 100,0   

Não premeditado Válido <= 10 44 36,4 36,4 36,4 

11 - 21 37 30,6 30,6 66,9 

22 - 31 40 33,1 33,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 



38 
 

Os homicídios foram distribuídos segundo o período do mês em que os crimes foram 

cometidos, mantendo-se a dicotomia de crimes premeditados e não premeditados 

(Tabela 7).  

 

Nos casos em que existe a premeditação o segundo terço do mês é o que apresenta a 

maior frequência (51,7%), e os meses com mais crimes associados são os de Julho 

(17,2%) e Novembro (17,2%). (Tabela 7 e 8). 

 

Tabela 8 - Mês em que os homicídios ocorreram 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Abril 3 10,3 10,3 10,3 

Agosto 1 3,4 3,4 13,8 

Dezembro 3 10,3 10,3 24,1 

Janeiro 3 10,3 10,3 34,5 

Julho 5 17,2 17,2 51,7 

Junho 1 3,4 3,4 55,2 

Maio 1 3,4 3,4 58,6 

Março 1 3,4 3,4 62,1 

Novembro 5 17,2 17,2 79,3 

Outubro 2 6,9 6,9 86,2 

Setembro 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Abril 12 9,9 9,9 9,9 

Agosto 18 14,9 14,9 24,8 

Dezembro 5 4,1 4,1 28,9 

Fevereiro 9 7,4 7,4 36,4 

Janeiro 4 3,3 3,3 39,7 

Julho 7 5,8 5,8 45,5 

Junho 9 7,4 7,4 52,9 

Maio 13 10,7 10,7 63,6 

Março 9 7,4 7,4 71,1 

Novembro 10 8,3 8,3 79,3 

Outubro 12 9,9 9,9 89,3 

Setembro 13 10,7 10,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Os homicídios premeditados frequentemente são cometidos às sextas-feiras (24,1%), na 

maioria das situações o crime ocorre entre as 18 e as 23 horas (37,9%). O período das 
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08 às 13 horas ressalta ao nível de resultados como intervalo de tempo que apresenta a 

menor frequência (10,3%). (Tabela 9 e 10). 

 

Tabela 9 - Dia da semana em que os homicídios ocorreram 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido   Não apurado 1 3,4 3,4 3,4 

Domingo 2 6,9 6,9 10,3 

Quarta 4 13,8 13,8 24,1 

Quinta 4 13,8 13,8 37,9 

Sábado 3 10,3 10,3 48,3 

Segunda 3 10,3 10,3 58,6 

Sexta 7 24,1 24,1 82,8 

Terça 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Domingo 23 19,0 19,0 19,0 

Quarta 14 11,6 11,6 30,6 

Quinta 21 17,4 17,4 47,9 

Sábado 17 14,0 14,0 62,0 

Segunda 20 16,5 16,5 78,5 

Sexta 13 10,7 10,7 89,3 

Terça 13 10,7 10,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Tratando-se de homicídios em que não existe a premeditação o primeiro terço é o que 

apresenta a maior frequência (36,4%), com uma margem mínima para os restantes 

períodos, e o mês com a frequência mais elevada foi o de Agosto (14,2%). (Tabela 7 e 8). 

 

Para os homicídios não premeditados existe uma distribuição relativamente estável pelos 

vários dias da semana, com um pico de frequência ao Domingo (19%). A maior 

percentagem de casos ocorre entre as 18 e as 23 horas (36,4%), seguido do período da 

noite e madrugada entre as 23 às 08 horas (28,9%).  

 

O período das 08 às 13 horas ressalta ao nível de resultados como intervalo de tempo 

que apresenta a menor frequência para os não premeditados (13,2%). (Tabela 9 e 10). 
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Tabela 10 - Período do dia em que os homicídios ocorreram 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido 08-13 9 31,0 31,0 31,0 

13-18 3 10,3 10,3 41,4 

18-23 11 37,9 37,9 79,3 

23-08 6 20,7 20,7 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido  1 ,8 ,8 ,8 

08-13 16 13,2 13,2 14,0 

13-18 25 20,7 20,7 34,7 

18-23 44 36,4 36,4 71,1 

23-08 35 28,9 28,9 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

 

Tabela 11 - Tipo de local do homicídio 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Premeditado Válido Imóvel devoluto 1 3,4 3,4 3,4 

Industrial 1 3,4 3,4 6,9 

Local ermo 5 17,2 17,2 24,1 

Não apurado 1 3,4 3,4 27,6 

Residência 13 44,8 44,8 72,4 

Via pública 8 27,6 27,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não 

premeditado 

Válido Armazém 1 ,8 ,8 ,8 

Estabelecimento 12 9,9 9,9 10,7 

Estab. diversão noturna 1 ,8 ,8 11,6 

Imóvel devoluto 1 ,8 ,8 12,4 

Industrial 1 ,8 ,8 13,2 

Local ermo 11 9,1 9,1 22,3 

Residência 59 48,8 48,8 71,1 

Terreno rural 4 3,3 3,3 74,4 

Via pública 30 24,8 24,8 99,2 

Zona industrial 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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O tipo de local escolhido pela generalidade dos homicidas, premeditado ou não 

premeditado, é sem margem para dúvida a residência, seguido da via pública (Tabela 

11).  

 

Nesta variável não existe uma grande diferença entre os dois tipos, com uma frequência 

acumulada dos dois locais para os crimes premeditados estimada em 72,4%, enquanto 

para os não premeditados é de 73,6%.  

 

Tabela 12 - Espaço da residência onde os homicídios ocorreram 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Premeditado Válido Quarto 5 17,2 17,2 17,2 

Sala 2 6,9 6,9 24,1 

Casa de banho 1 3,4 3,4 27,6 

Logradouro, quintal, terraço,  

anexo e outros 

2 6,9 6,9 34,5 

Não se aplica (fora da residência) 19 65,5 65,5 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não 

premeditado 

Válido Quarto 20 16,5 16,5 16,5 

Sala 5 4,1 4,1 20,7 

Casa de banho 1 ,8 ,8 21,5 

Corredor 3 2,5 2,5 24,0 

Cozinha 9 7,4 7,4 31,4 

Entrada 7 5,8 5,8 37,2 

Logradouro, quintal, terraço,  

anexo e outros 

14 11,6 11,6 48,8 

Não se aplica (fora da residência) 62 51,2 51,2 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

A escolha do local para os homicídios premeditados recai sobretudo na residência 

(44,8%), zona do quarto (50%), seguido da sala (20%) e espaços exteriores à habitação, 

como o logradouro, quintal, terraço anexo e outros (20%). Em nenhum dos casos o crime 

ocorreu na cozinha. A via pública surge em segundo lugar como opção de local para o 

homicídio (27,6%). (Tabela 12). 

 

Para os não premeditados o tipo de local mais escolhido é também a residência (48,8%). 

A divisão com maior incidência de casos é a zona do quarto (33,9%), seguido dos 

espaços exteriores à habitação, como o logradouro, quintal, terraço, anexo e outros 
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(23,7%). A cozinha surge em terceiro lugar (15,3%) como uma das divisões da casa em 

que é mais frequente (Tabela 12).  

 

Um dos espaços diferenciadores é a cozinha pois em nenhum caso analisado foi a zona 

escolhida para a prática do homicídio premeditado. Trata-se de uma área de convívio 

familiar, assim como a sala, com uma disponibilidade enorme para obtenção de um dos 

instrumentos mais letais utilizados para produzir a morte, as facas de cozinha.  

 

O cadáver por regra é encontrado no local do homicídio (69,0%), nos premeditados 

muitas das vezes é encontrado em sítio diferente daquele em que ocorreu o crime (31,%) 

(Tabela 13). Passamos a designar o local como sendo de deposição (eg. lagoa, rio, 

barragem, quintal). Entenda-se como sítio escondido e onde existe uma menor 

probabilidade do corpo ser encontrado. 

 

Tabela 13 - Local onde o cadáver foi encontrado 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Local de deposição 9 31,0 31,0 31,0 

Local do homicídio 20 69,0 69,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Local de deposição 13 10,7 10,7 10,7 

Local do homicídio 108 89,3 89,3 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Nos crimes não premeditados o cadáver por regra é também encontrado no local do 

homicídio (89,3%), com menos frequência é movimentado e encontrado em sítio diferente 

daquele em que ocorreu o homicídio (10,7,%), por exemplo: em mata, terreno baldio, 

garagem, arrecadação. (Tabela 13).  

 

A probabilidade de ser movimentado para um local de deposição é mais elevada nos 

crimes com premeditação (Tabela 14).  

 

Os locais escolhidos para deposição do cadáver são na generalidade lugares 

escondidos, fora dos olhares alheios, dos quais se destacam o rio (6,9%) para os casos 

dos homicídios premeditados e a mata (2,5%) para os não premeditados, ainda que 

com índices de frequência baixos. 
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Tabela 14 - Tipo de local de deposição do cadáver 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Barragem 1 3,4 3,4 3,4 

Imóvel devoluto - forno 1 3,4 3,4 6,9 

Lagoa 1 3,4 3,4 10,3 

Não se aplica 20 69,0 69,0 79,3 

Quintal 1 3,4 3,4 82,8 

Residência 1 3,4 3,4 86,2 

Ribanceira 1 3,4 3,4 89,7 

Rio 2 6,9 6,9 96,6 

Veículo 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Anexo - canil 1 ,8 ,8 ,8 

Cama - residência 1 ,8 ,8 1,7 

Contentor do lixo 1 ,8 ,8 2,5 

Garagem 1 ,8 ,8 3,3 

Imóvel devoluto -escadas 1 ,8 ,8 4,1 

Mata 3 2,5 2,5 6,6 

Não se aplica 106 87,6 87,6 94,2 

Pensão - arrecadação 1 ,8 ,8 95,0 

Quarto - cama 1 ,8 ,8 95,9 

Residência - sofá 1 ,8 ,8 96,7 

Rio 1 ,8 ,8 97,5 

Terreno baldio 1 ,8 ,8 98,3 

Via pública 2 1,7 1,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Podemos reparar que nos homicídios não premeditados os locais de deposição são 

mais diversificados (Tabela 14), sendo muitos deles sítios que não ficam muito 

afastados do local do homicídio. Nos casos em análise aconteceu serem colocados: em 

garagem, arrecadação, contentor do lixo, entre outros.  

 

Muito provavelmente este fato deve-se à falta de planeamento e o local surge como 

sendo a possibilidade que oferece melhores garantias o sucesso da ocultação. 
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7.3. Dados sobre o móbil do crime 

 

O móbil do crime para os homicídios premeditados prende-se tendencialmente com uma 

vingança ou desforra (31%), seguido da posse - ciúme – egoísmo (24,1%). Neste tipo de 

crime a altercação ou contenda não surgiu em nenhum dos casos como tendo precedido 

e estado na sua origem (Tabela 15).  

 

Tabela 15 - Móbil do crime 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Premeditado Válido Económico ou financeiro 5 17,2 17,2 17,2 

Posse ciúme egoísmo 7 24,1 24,1 41,4 

Roubo ou furto 2 6,9 6,9 48,3 

Vingança desforra 9 31,0 31,0 79,3 

Passional 1 3,4 3,4 82,8 

Encobrir crime ou evitar denúncia 3 10,3 10,3 93,1 

Não apurado 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não 

premeditado 

Válido Económico ou financeiro 7 5,8 5,8 5,8 

Posse ciúme egoísmo 20 16,5 16,5 22,3 

Roubo ou furto 6 5,0 5,0 27,3 

Vingança desforra 21 17,4 17,4 44,6 

Passional 2 1,7 1,7 46,3 

Altercação ou contenda 35 28,9 28,9 75,2 

Defesa 7 5,8 5,8 81,0 

Encobrir crime ou evitar denúncia 1 ,8 ,8 81,8 

Sexual 4 3,3 3,3 85,1 

Doença mental 8 6,6 6,6 91,7 

Outros 1 ,8 ,8 92,6 

Não apurado 9 7,4 7,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

O móbil com maior frequência nos não premeditados é a altercação ou contenda (28,9%). 

Normalmente precedida de discussão e converge frequentemente para agressões físicas 

que acabam por ser letais. Logo a seguir vem a motivação associada a posse-ciúme-

egoísmo (16,5%). Nos crimes premeditados não foi identificado em nenhum dos casos o 

móbil altercação ou contenda, tornando-o diferenciador dos dois grupos no campo 

motivacional (Tabela 15).  
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Ao contrário também o móbil defesa, sexual ou doença mental, apenas sendo identificado 

nos casos não premeditados, ainda que em percentagens reduzidas, torna estas 

motivações mais conotadas com os crimes não premeditados. 

 

O móbil económico-financeiro nos crimes premeditados apresenta uma percentagem 

expressiva de casos (17,2%) em relação ao grupo dos não premeditados (5,8%), 

motivação que acaba por ser diferenciadora para os dois tipos de homicídios em análise. 

 

7.4. Dados sobre os autores 

 

Ao nível do número de autores temos uma predominância esmagadora de apenas um 

homicida (94,2%) para os crimes não premeditados (Tabela 16).  

 

Tabela 16 - Número de autores 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido 1 20 69,0 69,0 69,0 

2 5 17,2 17,2 86,2 

3 3 10,3 10,3 96,6 

5 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido 1 114 94,2 94,2 94,2 

2 4 3,3 3,3 97,5 

3 3 2,5 2,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Nos homicídios premeditados o crime é frequentemente cometido por apenas um 

homicida (69%), todavia, a existência de coautores é significativa (30,9%), ou seja, existe 

a probabilidade deste tipo de crime ser cometido por mais do que uma pessoa (Tabela 

16). 

 

Verifica-se que na autoria do crime do homicídio premeditado o género feminino assume 

uma maior participação (20%) e menor nos homicidas que não premeditaram o crime 

(7,5%). (Tabela 17).  

 

Porém, o género predominante na autoria dos homicídios continua a ser o masculino 

(Tabela 17), independentemente de se tratar de homicídios premeditados ou não 



46 
 

premeditados. A tabela abaixo reflete o género dos autores sem contabilização de 

coautores, pelos motivos invocados e que se prendem com o processamento estatístico. 

 

Tabela 17 - Autores quanto ao género 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Feminino 3 10,3 10,3 10,3 

Masculino 26 89,7 89,7 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Feminino 8 6,6 6,6 6,6 

Masculino 113 93,4 93,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Os homicidas que premeditam o crime por regra são do género masculino (89,7%) e têm 

entre os 36 e 45 anos (31,0%), seguindo-se a faixa etária entre os 16 e 25 anos (27,6%). 

Menos frequentemente surgem com idades acima dos 65 anos (6,9%). (Tabela 17 e 18). 

 

Aqueles homicidas que não premeditam o homicídio são tendencialmente do género 

masculino (93,4%). A faixa etária mais frequente deste tipo de homicida é de idades 

compreendidas entre os 36 e 45 anos (28,1%). (Tabela 17 e 18).  

 

Tabela 18 - Autores quanto à idade 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido 16 - 25 8 27,6 27,6 27,6 

26 - 35 3 10,3 10,3 37,9 

36 - 45 9 31,0 31,0 69,0 

46 - 55 3 10,3 10,3 79,3 

56 - 65 4 13,8 13,8 93,1 

66+ 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido 16 - 25 21 17,4 17,4 17,4 

26 - 35 22 18,2 18,2 35,5 

36 - 45 34 28,1 28,1 63,6 

46 - 55 22 18,2 18,2 81,8 

56 - 65 12 9,9 9,9 91,7 

66+ 10 8,3 8,3 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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A idade compreendida entre os 16 e 25 anos é mais provável estar associada a autores 

de homicídios premeditados, naqueles que não são premeditados a taxa desce para 

sensivelmente metade (17,4%). 

 

Tabela 19 - Autores quanto ao estado civil 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Casado 12 41,4 41,4 41,4 

Divorciado 3 10,3 10,3 51,7 

Separado 2 6,9 6,9 58,6 

Solteiro 8 27,6 27,6 86,2 

União de facto 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Casado 34 28,1 28,1 28,1 

Divorciado 13 10,7 10,7 38,8 

Não apurado 3 2,5 2,5 41,3 

Separado 2 1,7 1,7 43,0 

Solteiro 51 42,1 42,1 85,1 

União de facto 13 10,7 10,7 95,9 

Viúvo 5 4,1 4,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Os homicidas de crimes premeditados geralmente são casados (41,4%) ou vivem em 

união de facto (13,8%). Esta condição tem influência no móbil do crime frequentemente 

associado às relações que terminaram ou estão para terminar, ou com referência a 

adultério de um dos conjugues (Tabela 19). Os solteiros são uma condição presente em 

cerca de 27,6% deste tipo de homicidas. 

 

Os autores de homicídios que não premeditaram o crime são frequentemente solteiros 

(42,1%), percentagem que corresponde praticamente ao dobro da verificada nos 

homicidas que premeditaram o crime (Tabela 19). 

 

Ao nível das profissões, os homicidas que premeditaram o crime pertencem 

maioritariamente à classe de operários industriais e da agricultura e pesca, atividades 

laborais que têm uma maior componente braçal (44,8%). Com menos frequência estão 

desempregados (13,8%). (Tabela 20). 
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No campo das profissões em foi designado “Não classificada“ (Tabela 20) encontram-se 

englobadas as actividades não consideradas nas classes profissionais definidas, como 

sendo ligadas à mendicidade e à prostituição. 

 

Tabela 20 - Autores quanto à classe profissional 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Premeditad

o 

Válido Desempregado 4 13,8 13,8 13,8 

Dirigentes 1 3,4 3,4 17,2 

Estudante 1 3,4 3,4 20,7 

Não classificada 1 3,4 3,4 24,1 

Op. Industriais e da agricultura e pesca 13 44,8 44,8 69,0 

Pessoal dos serviços e vendedores 4 13,8 13,8 82,8 

Reformado 2 6,9 6,9 89,7 

Téc. e profissionais de nível intermédio 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,

0 

100,0 
 

Não 

premeditado 

Válido Desempregado 30 24,8 24,8 24,8 

Dirigentes 3 2,5 2,5 27,3 

Esp. profissões intelectuais e científicas 1 ,8 ,8 28,1 

Estudante 5 4,1 4,1 32,2 

Não apurado 4 3,3 3,3 35,5 

Não classificada 3 2,5 2,5 38,0 

Op. Industriais e da agricultura e pesca 42 34,7 34,7 72,7 

Pessoal administrativo e similares 1 ,8 ,8 73,6 

Pessoal dos serviços e vendedores 16 13,2 13,2 86,8 

Reformado 9 7,4 7,4 94,2 

Sem classificação 3 2,5 2,5 96,7 

Téc. e profissionais de nível intermédio 4 3,3 3,3 100,0 

Total 121 100,

0 

100,0 
 

 

Os que não premeditam o crime, à semelhança do outro grupo analisado, desempenham 

tendencialmente profissões da classe dos operários industriais e da agricultura e pesca 

(34,7%).  

 

Com maior probabilidade encontram-se na situação de desemprego em relação aos 

premeditados (24,8%). (Tabela 20).  
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A classe profissional que surge em segundo lugar é do pessoal de serviços e 

vendedores, independentemente do tipo de crime de homicídio em causa (Tabela 20). 

 

As habilitações académicas não diferenciam de forma significativa os dois tipos de 

homicidas (Tabela 21). Em ambos os casos o primeiro ciclo do ensino básico é o nível de 

escolaridade mais frequente, seguido do segundo e terceiro ciclos. 

 

Os autores de homicídios premeditados têm um baixo nível de escolaridade, a maioria 

tem o primeiro ciclo do ensino básico (34,5%), seguido do segundo (17,2%) e terceiro 

ciclos (13,8%).  

 

Os autores de homicídios não premeditados têm tendencialmente o primeiro ciclo do 

ensino básico (38,8%), seguido do segundo (19,8%) e terceiro ciclos (16,5%).  

 

Os autores com habilitações académicas ao nível do ensino superior, ainda que com um 

índice baixo, apresentam um valor mais elevado para os homicidas de crimes 

premeditados (6,9%). (Tabela 21). 

 

Tabela 21 - Autores quanto à habilitação académica 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não apurado 3 10,3 10,3 10,3 

Primeiro ciclo 10 34,5 34,5 44,8 

Secundário 3 10,3 10,3 55,2 

Segundo ciclo 5 17,2 17,2 72,4 

Sem escolaridade 2 6,9 6,9 79,3 

Superior 2 6,9 6,9 86,2 

Terceiro ciclo 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não apurado 11 9,1 9,1 9,1 

Primeiro ciclo 47 38,8 38,8 47,9 

Secundário 13 10,7 10,7 58,7 

Segundo ciclo 24 19,8 19,8 78,5 

Sem escolaridade 2 1,7 1,7 80,2 

Superior 4 3,3 3,3 83,5 

Terceiro ciclo 20 16,5 16,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Pelos motivos aduzidos conclui-se que a inimputabilidade é com mais frequência 

encontrada nos homicídios não premeditados (6,6%). (Tabela 22).  

 

A imputabilidade não é uma variável que se possa dizer ser diferenciadora dos tipos de 

homicídio analisados, uma vez que este tipo de autor apenas pode ser condenado por 

homicídios simples, como vimos na parte da dissertação sobre as variáveis. 

 

Porém, veremos mais à frente que a existência de uma doença ou perturbação mental 

associada aos autores dos homicídios, a um nível de não ser considerado inimputável, 

está mais associada aos crimes não premeditados (Tabela 38). 

 

Tabela 22 - Autores quanto à imputabilidade 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Imputável 29 100,0 100,0 100,0 

Não premeditado Válido Imputável 113 93,4 93,4 93,4 

Inimputável 8 6,6 6,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

7.5. Dados sobre as vítimas 

 

Com maior frequência a vítima é apenas uma (96,6%), nos homicídios premeditados, 

geralmente do sexo masculino (55,2%), podendo neste tipo de homicídio atingir um 

número alargado de vítimas (Tabelas 23 e 24). Foi registado um caso em que foram 

quatro as vítimas mortais.  

 

Tabela 23 - Número de vítimas 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido 1  28 96,6 96,6 96,6 

4 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido 1 118 97,5 97,5 97,5 

2 3 2,5 2,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

O número de vítimas mais frequente para os não premeditados é de uma (97,5%), tendo 

em apenas três situações ocorrido um duplo homicídio (2,5%). (Tabela 23). 
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Tabela 24 - Vítimas quanto ao género 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Feminino 13 44,8 44,8 44,8 

Masculino 16 55,2 55,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Feminino 40 33,1 33,1 33,1 

Masculino 81 66,9 66,9 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

O género predominante das vítimas de homicídios premeditados é o masculino (55,2%), 

o feminino apresenta um índice inferior mas relativamente próximo (44,8%). (Tabela 24).  

Nos homicídios não premeditados o género predominante das vítimas é o masculino 

(66,9%), o feminino é substancialmente mais baixo (33,1%). (Tabela 24).  

 

O género predominante das vítimas para os dois tipos de homicídios é como vimos o 

masculino, muito embora com uma taxa inferior para os premeditados, aproximando-se 

mais do género feminino neste caso (Tabela 24). 

 

Tabela 25 - Vítimas quanto à idade 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido <= 15 1 3,4 3,4 3,4 

16 - 25 2 6,9 6,9 10,3 

26 - 35 4 13,8 13,8 24,1 

36 - 45 6 20,7 20,7 44,8 

46 - 55 7 24,1 24,1 69,0 

56 - 65 2 6,9 6,9 75,9 

66+ 7 24,1 24,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido <= 15 4 3,3 3,3 3,3 

16 - 25 9 7,4 7,4 10,7 

26 - 35 15 12,4 12,4 23,1 

36 - 45 26 21,5 21,5 44,6 

46 - 55 25 20,7 20,7 65,3 

56 - 65 16 13,2 13,2 78,5 

66+ 26 21,5 21,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Quanto às idades para ambos os tipos de homicídio em análise, as vítimas têm 

tendencialmente entre os 36 e os 55 anos e mais de 65 anos (Tabela 25). O grupo de 

idades que mais difere nos dois casos é entre os 56 e 65 anos, em que quase duplica 

nos não premeditados (13,2%). 

 

Nos homicídios premeditados frequentemente encontram-se entre os 46 e os 55 anos 

(24,1%) e mais de 65 anos (24,1%). Nos não premeditados encontram-se 

maioritariamente entre os 36 e os 45 anos (21,5%), e mais de 65 anos (21,5%). (Tabela 

25). 

 

7.6. Dados sobre a relação entre o autor e a vítima. 

 

Tabela 26 - Relação do autor com a vítima. 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Premeditado Válido Desconhecido 2 6,9 6,9 6,9 

Conhecido 5 17,2 17,2 24,1 

Cônjuge companheiro ou namorado 5 17,2 17,2 41,4 

Pai filho ou irmão 1 3,4 3,4 44,8 

Amigo 1 3,4 3,4 48,3 

Ex-cônjuge companheiro ou namorado 7 24,1 24,1 72,4 

Amante 2 6,9 6,9 79,3 

Outro 5 17,2 17,2 96,6 

Outros familiares 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não 

premeditado 

Válido Desconhecido 14 11,6 11,6 11,6 

Conhecido 24 19,8 19,8 31,4 

Cônjuge companheiro ou namorado 19 15,7 15,7 47,1 

Pai filho ou irmão 14 11,6 11,6 58,7 

Ex-familiar 3 2,5 2,5 61,2 

Amigo 11 9,1 9,1 70,2 

Ex-cônjuge companheiro ou namorado 10 8,3 8,3 78,5 

Amante 2 1,7 1,7 80,2 

Outro 12 9,9 9,9 90,1 

Outros familiares 12 9,9 9,9 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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A relação entre a vítima e o autor permite algumas considerações, não diferindo muito 

entre os crimes premeditados e não premeditados. De um modo geral o homicídio ocorre 

entre pessoas conhecidas, não chegando aos 12% os casos que envolveram 

desconhecidos (Tabela 26). 

 

Frequentemente o homicídio premeditado ocorre entre pessoas conhecidas, sobretudo 

entre aqueles em que existe ou existiu uma relação amorosa ou matrimonial (48,2%). 

Apenas em 6,9% dos casos envolveu desconhecidos.  

 

O homicídio não premeditado é de um modo geral praticado entre pessoas conhecidas 

(19,8%), sendo que apenas uma reduzida taxa envolveu desconhecidos (11,6%).  

 

A existência de uma relação familiar entre autor e vítima no caso dos homicídios 

premeditados, apresenta uma taxa substancialmente inferior (24,0%) à dos não 

premeditados (37,2%), tratando-se assim de uma variável diferenciadora dos dois grupos. 

 

Sobressai dos resultados que em mais de 90% dos casos a vítima não é do mesmo 

sangue que o seu homicida, com um índice de maior probabilidade para os casos de 

homicídio premeditado (96,6%) contra o não premeditado (91,7%). Conclui-se pelos 

resultados que a existência deste tipo de relação familiar entre o autor e a vítima é um 

fator protetor (Tabela 27). 

 

Tabela 27 - Fator protetor da consanguinidade 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Sim 1 3,4 3,4 3,4 

Não 28 96,6 96,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Sim 10 8,3 8,3 8,3 

Não 111 91,7 91,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

7.7. Dados sobre o modus operandi 

 

O homicida que premedita o crime frequentemente procede ao seu planeamento (96,6%) 

e tendencialmente com mais de 48 horas de antecedência (55,2%). (Tabela 28). 
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O planeamento verificou-se estar associado a praticamente todos os casos 

premeditados, tirando uma situação em que não foi apurado esse facto, pois tratou-se de 

um autor de homicídio não confesso e ficado esta matéria por esclarecer em tribunal.  

 

Tabela 28 - Existência de planeamento 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não apurado 1 3,4 3,4 3,4 

Sim 28 96,6 96,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não 102 84,3 84,3 84,3 

Não apurado 3 2,5 2,5 86,8 

Sim 16 13,2 13,2 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Nos crimes não premeditados é mais frequente a não existência de planeamento 

(84,3%), o que apenas sucedeu em 13,2% dos casos. 

 

Tabela 29 - Existência de crime precedente 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Abuso confiança 1 3,4 3,4 3,4 

Não 24 82,8 82,8 86,2 

Ofensas 1 3,4 3,4 89,7 

Roubo 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Droga 1 ,8 ,8 ,8 

Extorsão 1 ,8 ,8 1,7 

Furto 3 2,5 2,5 4,1 

Não 105 86,8 86,8 90,9 

Não apurado 1 ,8 ,8 91,7 

Ofensas 1 ,8 ,8 92,6 

Roubo 6 5,0 5,0 97,5 

Violação 3 2,5 2,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Por regra não são cometidos crimes anteriormente ao homicídio premeditado (Tabela 

29), contudo, em cerca de 17,1% dos casos acaba por ocorrer uma outra infração 

criminal associada, o mais notado é o roubo (10,3%). 



55 
 

Nos crimes não premeditados também não são frequentemente cometidos crimes 

anteriores ao homicídio (Tabela 29), contudo, em cerca de 13,2% dos casos veio a ser 

praticada uma outra infração criminal associada, destacando-se o roubo (5,0%), o furto 

(2,5%) e a violação (2,5%), ainda que com taxas pouco expressivas. 

 

A salientar que cerca de 85% dos casos não foi referenciado qualquer crime precedente 

para qualquer um dos tipos de homicídio. 

 

Tabela 30 - Existência de crime subsequente 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Furto 5 17,2 17,2 17,2 

Incêndio do carro 1 3,4 3,4 20,7 

Não 21 72,4 72,4 93,1 

Simulação de desaparecimento 1 3,4 3,4 96,6 

Simulação de roubo 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,

0 

100,0 
 

Não 

premeditado 

Válido Furto 14 11,6 11,6 11,6 

Incêndio 1 ,8 ,8 12,4 

Incêndio do carro da vítima 1 ,8 ,8 13,2 

Não 103 85,1 85,1 98,3 

Simulação de crime 1 ,8 ,8 99,2 

Simulação de desaparecimento 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 100,

0 

100,0 
 

 

Posteriormente ao cometimento do homicídio premeditado surge com mais frequência o 

furto de oportunidade (17,2%), aproveitando o fato das vítimas não oferecerem 

resistência e existirem bens patrimoniais disponíveis na cena de crime (Tabela 30). 

 

No homicídio não premeditado surge igualmente o furto de oportunidade (11,6%), o que 

resulta menos provável a ocorrência desta infração penal em relação aos premeditados. 

 

Se o crime praticado após o homicídio for de incêndio muito provavelmente é para 

eliminar vestígios que possam conduzir à identificação dos homicidas. Foi com esta 

intenção que os autores o praticaram nos casos analisados, à exceção de uma situação 

em que se tratou nitidamente de um ato de vingança. 
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O instrumento do crime mais utilizado nos crimes de homicídio premeditados é a arma de 

fogo (51,5%), muito provavelmente escolhido pela sua capacidade letal e não pela 

facilidade no acesso (Tabela 31). Dentro desse tipo de armas a espingarda de caça 

calibre 12 mm é a mais utilizada (73,3 %). A arma branca surge em segundo lugar quanto 

à sua utilização (13,8%), sendo que a faca de cozinha foi o instrumento utilizado em 

todas as situações (100 %). 

 

Tabela 31 - Tipo de instrumento do crime 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Acessório vestuário 2 6,9 6,9 6,9 

Arma branca 4 13,8 13,8 20,7 

Arma de fogo 15 51,7 51,7 72,4 

Combustível 1 3,4 3,4 75,9 

Contundente 3 10,3 10,3 86,2 

Força física 2 6,9 6,9 93,1 

Trabalho 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Acessório doméstico 4 3,3 3,3 3,3 

Acessório vestuário 2 1,7 1,7 5,0 

Água 2 1,7 1,7 6,6 

Arma branca 42 34,7 34,7 41,3 

Arma de fogo 40 33,1 33,1 74,4 

Contundente 13 10,7 10,7 85,1 

Cortante 1 ,8 ,8 86,0 

Força física 7 5,8 5,8 91,7 

Perfurante 1 ,8 ,8 92,6 

Trabalho 8 6,6 6,6 99,2 

Veículo 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Se nos referirmos a casos não premeditados o instrumento mais utilizado passa a ser a 

arma branca (34,7%), sendo que em 71,4% das situações com recurso à faca de cozinha 

(Tabela 31). A arma de fogo surge em segundo lugar com uma diferença mínima 

(33,1%), e aqui também a espingarda de caça calibre 12 surge como mais frequente 

(42,5%), logo depois a pistola 6,35mm (37,5%). 

 

Compreendem-se estes últimos resultados na medida em que como este tipo de crime 

não premeditado, por regra reativo e investido de uma forte componente emocional, o 
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instrumento utilizado é aquele que com mais facilidade vem à mão do autor. A vulgar faca 

de cozinha é por norma de fácil acesso e encontra-se disponível nos cenários em que o 

homicídio ocorre frequentemente. 

 

Os casos não premeditados surgem ainda associados a uma variedade mais alargada de 

instrumentos (Tabela 54 em anexo), muitos deles de oportunidade (eg. acessórios 

domésticos e de vestuário). 

 

Tabela 32 - Armas de fogo - existência de licença 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não de aplica 14 48,3 48,3 48,3 

Não 8 27,6 27,6 75,9 

Sim 7 24,1 24,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não se aplica 80 66,1 66,1 66,1 

Não 30 24,8 24,8 90,9 

Sim 11 9,1 9,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Os dados recolhidos sobre quem premeditou o crime e utilizou a arma de fogo para o 

homicídio, levam-nos a concluir que sensivelmente metade (44,6%) detém uma licença a 

habilitá-lo ao seu uso, porte ou detenção no domicílio (Tabela 32). 

 

Nos homicídios não premeditados a percentagem de homicidas que não tem qualquer 

licença anda na ordem dos 73,2%, porquanto apenas 26,8% dos homicidas foram 

referenciados como sendo detentores. 

 

Os instrumentos acessórios com frequência surgem ligados ao homicídio premeditado 

(44,8%), nos não premeditados a taxa é substancialmente mais baixa (13,2%), estimada 

em três vezes menos (Tabela 33). 

 

A utilização de instrumentos acessórios de natureza variada (Tabelas 33 e 55 em anexo) 

encontra-se tendencialmente associada a um homicídio premeditado. O recurso a estes 

instrumentos acessórios no cometimento do crime são usados nomeadamente na 

abordagem, controlo, transporte da vítima, ou ainda na ocultação, limpeza ou eliminação 

de vestígios. 
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Tabela 33 - Existência de instrumentos acessórios 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não 16 55,2 55,2 55,2 

Sim 13 44,8 44,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não 105 86,8 86,8 86,8 

Sim 16 13,2 13,2 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

A movimentação do cadáver está mais associada aos homicídios premeditados (31%), 

com uma taxa inferior para os não premeditados (11,6%). (Tabela 34). 

 

Tabela 34 - Movimentação do cadáver 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não 20 69,0 69,0 69,0 

Sim 9 31,0 31,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não 107 88,4 88,4 88,4 

Sim 14 11,6 11,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

7.8. Dados sobre fatores de risco 

 

Tabela 35 – Fator de risco - antecedentes criminais dos autores 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não referenciado 1 3,4 3,4 3,4 

Não 19 65,5 65,5 69,0 

Sim 9 31,0 31,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não referenciado 7 5,8 5,8 5,8 

Não 76 62,8 62,8 68,6 

Sim 38 31,4 31,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

A existência de antecedentes criminais não se revelou diferenciadora dos dois tipos de 

homicidas (Tabela 35), levando-nos a concluir que na maioria dos casos não existem. 
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Ademais, não foi feita referência a este fator de risco em cerca de 75% das decisões 

judiciais.  

 

Dos homicidas que atuaram com premeditação 31% têm antecedentes criminais, 

enquanto naqueles em que não premeditaram o crime a percentagem fica pelos 31,4%, 

um valor semelhante (Tabela 35).  

 

Tabela 36 - Fator de risco - álcool 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Autores 8 27,6 27,6 27,6 

Autores e vítimas 1 3,4 3,4 31,0 

Não referenciado 20 69,0 69,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Autores 23 19,0 19,0 19,0 

Autores e vítimas 16 13,2 13,2 32,2 

Não referenciado 74 61,2 61,2 93,4 

Vítimas 8 6,6 6,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Não foi feita referência ao fator de risco álcool em cerca de 75% das decisões judiciais 

(Tabela 36). Nos crimes premeditados é essencialmente o homicida que tem associado 

este fator de risco (27,6%) contra 19% para os não premeditados (Tabela 36).  

 

Tabela 37 - Fator de risco - droga 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Autores 4 13,8 13,8 13,8 

Autores e vítimas 1 3,4 3,4 17,2 

Não referenciado 23 79,3 79,3 96,6 

Vítimas 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Autores 17 14,0 14,0 14,0 

Autores e vítimas 5 4,1 4,1 18,2 

Não referenciado 96 79,3 79,3 97,5 

Vítimas 3 2,5 2,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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A casuística de estarem simultaneamente as vítimas e homicidas com referência de 

álcool é muito inferior nos crimes premeditados (3,4%), o que quer dizer que este 

circunstancialismo está mais ligado aos não premeditados (13,2%).  

 

O fator de risco droga e toxicodependência encontra-se com taxas semelhantes para os 

diferentes tipos de homicidas, na ordem dos 15% (Tabela 37). Neste caso, ao contrário 

do álcool, a probabilidade das vítimas e autores do mesmo caso se encontrarem ao 

mesmo tempo com este fator de risco associado, não apresenta praticamente diferença. 

 

Apesar de na maior parte dos casos não ter sido referenciado, o fator droga ou 

toxicodependência encontra-se associado a 17,2% dos autores que premeditaram o 

homicídio. Para os que não o premeditaram a taxa é de 18,1%, não diferindo muito entre 

os dois tipos. 

 

A perturbação ou doença mental está tendencialmente associada aos homicidas dos 

crimes não premeditados, em nenhum caso às vítimas (Tabela 38). 

 

Tabela 38 - Fator de risco - doença ou perturbação do foro mental 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Autores 1 3,4 3,4 3,4 

Não referenciado 28 96,6 96,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Autores 20 16,5 16,5 16,5 

Não referenciado 101 83,5 83,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Os autores de homicídios premeditados por regra não sofrem de perturbação mental, 

apenas aconteceu em 3,4% dos casos. Mais frequentemente esta condição está presente 

ou é indiciada para os autores que não premeditaram o crime (16,5%). 

 

A existência de um adultério efetivo ou a convicção de que existe na mente do autor do 

homicídio está mais presente em casos de premeditação (20,7%). A existência de 

histórico de violência doméstica foi referenciada em 24,1% dos casos (Tabelas 39 e 40). 
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Tabela 39 - Fator de risco - adultério ou ideação 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não referenciado 23 79,3 79,3 79,3 

Referenciado 6 20,7 20,7 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não referenciado 106 87,6 87,6 87,6 

Referenciado 15 12,4 12,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

A existência de um adultério efetivo ou a simples convicção, é menos frequentemente 

referenciado para os não premeditados (12,4%). A existência de histórico de violência 

doméstica para este tipo de crime foi referenciada em 11,6% dos casos (Tabelas 39 e 

40). 

 

A referenciação de violência doméstica (Tabela 40) ocorre assim em maior percentagem 

nos homicídios premeditados (24,1%), enquanto nos não premeditados a taxa é inferior 

(11,6%). Na maioria dos casos não foi referenciado este fator de risco. 

 

Tabela 40 – Fator de risco - histórico de violência doméstica. 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não apurado 1 3,4 3,4 3,4 

Não referenciado 21 72,4 72,4 75,9 

Sim 7 24,1 24,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não apurado 6 5,0 5,0 5,0 

Não referenciado 101 83,5 83,5 88,4 

Sim 14 11,6 11,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Nos homicídios premeditados o fator de risco desemprego está mais associado aos 

autores (20,6%) do que às vítimas (6,8%). Nos não premeditados é mais frequente nos 

autores dos homicídios (31,5%) do que nas vítimas (3,4%). (Tabela 41). 

 

A situação financeira precária dos autores dos crimes por vezes interligada com o móbil, 

é referenciada em maior percentagem no tipo de homicídios premeditados (31%). Não 

existem casos em que este fator esteja associado às vítimas (Tabela 42).  
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Tabela 41 - Fator de risco - desemprego 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Autores 5 17,2 17,2 17,2 

Autores e vítimas 1 3,4 3,4 20,7 

Não referenciado 22 75,9 75,9 96,6 

Vítimas 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Autores 36 29,8 29,8 29,8 

Autores e vítimas 2 1,7 1,7 31,4 

Não referenciado 81 66,9 66,9 98,3 

Vítimas 2 1,7 1,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Vimos antes que o móbil económico ou financeiro regista valores significativos para 

crimes premeditados (Tabela 15), subentendendo-se daqui o facto das vítimas nestes 

casos, com maior frequência, não apresentarem uma condição económica precária 

sendo gerador de interesse no autor.  

 

Tabela 42 - Fator de risco - carência económica referenciada 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Autores 8 27,6 27,6 27,6 

Autores e vítimas 1 3,4 3,4 31,0 

Não referenciado 20 69,0 69,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Autores 15 12,4 12,4 12,4 

Autores e vítimas 7 5,8 5,8 18,2 

Não referenciado 96 79,3 79,3 97,5 

Vítimas 3 2,5 2,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

A situação financeira precária dos autores no caso dos homicídios não premeditados é 

referenciada numa percentagem inferior para os não premeditados (18,2%). 

 

Tendencialmente não existe um processo judicial referenciado nos homicídios 

premeditados, a correr contra alguns dos intervenientes (82,1%). Quando se dá o caso é 

frequentemente contra o homicida (17,2%). (Tabela 43). 
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Tabela 43 - Fator de risco - existência de processo judicial 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Contra o autor 5 17,2 17,2 17,2 

Não referenciado 24 82,8 82,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido De ambas as partes 1 ,8 ,8 ,8 

Contra a vítima 1 ,8 ,8 1,7 

Contra o autor 10 8,3 8,3 9,9 

Não referenciado 109 90,1 90,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

No caso dos não premeditados frequentemente não é sinalizada esta circunstância 

(90,1%), e quando sucede tendencialmente é contra o homicida (8,3%).  

 

Na maior parte dos casos não se verifica estar a decorrer ou ter sido instaurado processo 

judicial ou queixa-crime contra algum dos intervenientes nos homicídios, quando existe é 

tendencialmente contra o autor, e com uma percentagem aproximadamente duas vezes 

superior para os homicídios não premeditados. 

 

7.9. Dados sobre as lesões e causa de morte 

 

Tabela 44 - Lesões no cadáver 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Cabeça e pescoço 13 44,8 44,8 44,8 

Cabeça e tronco 9 31,0 31,0 75,9 

Tronco 5 17,2 17,2 93,1 

Corpo inteiro 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Cabeça e pescoço 51 42,1 42,1 42,1 

Cabeça e tronco 22 18,2 18,2 60,3 

Tronco 44 36,4 36,4 96,7 

Corpo inteiro 1 ,8 ,8 97,5 

Membros 1 ,8 ,8 98,3 

Inespecífico 2 1,7 1,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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As lesões nos homicídios premeditados centram-se na sua maioria na cabeça e pescoço 

(44,8%) seguido da cabeça e tronco (31,0%). As principais causas de morte são as 

lesões crâniomeningoencefálicas (48,3%), seguida das torácicas (20,7%). (Tabelas 44 e 

45). 

 

Nos homicídios não premeditados as lesões centram-se na cabeça e pescoço (42,1%), 

seguido do tronco (36,4%). As principais causas de morte são as lesões torácicas 

(40,5%), seguido das crâneomeningoencefálicas (34,7%). (Tabelas 44 e 45). 

 

As lesões em ambos os tipos de homicídios centram-se na sua maioria em áreas 

corporais que alojam órgãos importantes e vitais. Consequentemente as zonas do corpo 

mais visadas para matar são a cabeça, tronco, e a estrutura do pescoço que liga as duas. 

(Tabelas 44 e 56 em anexo). 

 

Tabela 45 - Causa de morte 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Premeditado Válido Asfixia 5 17,2 17,2 17,2 

Lesões CME 14 48,3 48,3 65,5 

Lesões torácicas 6 20,7 20,7 86,2 

Outras 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Asfixia 20 16,5 16,5 16,5 

Lesões CME 42 34,7 34,7 51,2 

Lesões torácicas 49 40,5 40,5 91,7 

Lesões abdominais 5 4,1 4,1 95,9 

Outras 5 4,1 4,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Por conseguinte as principais causas de morte são as lesões crâniomeningoencefálicas e 

torácicas. As lesões torácicas nos homicídios não premeditados foram encontradas em 

maior percentagem, praticamente o dobro das vezes, em relação aos homicídios 

premeditados (Tabelas 45 e 57 em anexo). 

 

A morte por asfixia ocorre com uma frequência semelhante para os dois tipos de 

homicídio, o que faz com que os resultados não façam diferenciação entre os dois 

grupos. 
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7.10. Dados sobre medidas para evitar a deteção 

 

A ocultação da arma do crime ocorre maioritariamente nos casos premeditados (75,9%), 

enquanto nos não premeditados fica pela metade dos casos em que isso acontece 

(50,4%). A tendência em ambos os tipos é do autor levar a arma do local do crime 

(Tabela 46). 

 

 

Tabela 46 - Ocultação da arma do crime 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não 7 24,1 24,1 24,1 

Sim 22 75,9 75,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não se aplica 5 4,1 4,1 4,1 

Não 55 45,5 45,5 49,6 

Sim 61 50,4 50,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Tabela 47 - Ocultação do cadáver 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não 19 65,5 65,5 65,5 

Sim 10 34,5 34,5 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não 111 91,7 91,7 91,7 

Sim 10 8,3 8,3 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Na maioria dos casos o cadáver não é escondido, quando ocorre essa situação estamos 

com maior probabilidade perante um crime de homicídio premeditado (34,5%). Nos 

homicídios não premeditados sucede numa proporção três vezes inferior (8,3%). (Tabela 

47). 

 

A limpeza de vestígios está mais associada ao crime premeditado (41,4%), caindo para 

cerca de metade a tendência deste comportamento nos homicídios não premeditados 

(21,5%). (Tabela 48). 
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Tabela 48 - Limpeza de vestígios 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não 17 58,6 58,6 58,6 

Sim 12 41,4 41,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não 95 78,5 78,5 78,5 

Sim 26 21,5 21,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

A limpeza de vestígios entenda-se como a ocultação ou destruição de vestígios que 

possam ligar o autor ao crime (eg. lavar ou limpar vestígios hemáticos, queimar roupas), 

verifica-se mais esse comportamento nos homicídios com premeditação. Nos homicídios 

não premeditados a taxa caiu para sensivelmente metade. 

 

Tabela 49 - Medidas para evitar identificação do cadáver 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não 21 72,4 72,4 72,4 

Sim 8 27,6 27,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não 113 93,4 93,4 93,4 

Sim 8 6,6 6,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Através do estudo dos casos da amostra podemos perceber que os premeditados 

pretenderam evitar a identificação da vítima em 27% dos casos. Os autores de homicídio 

não premeditados mostraram menos essa preocupação (6,6%), (eg. enterrar o corpo, 

queimá-lo, escondê-lo em mata). (Tabela 49). 

 

São medidas tomadas pelo homicida a fim de evitar a identificação do cadáver e dessa 

forma potenciar negativamente a hipótese de sucesso na investigação. Como podemos 

perceber através dos dados é mais frequente nos crimes premeditados. Nos não 

premeditados a percentagem correspondente é substancialmente inferior, cerca de 

quatro vezes menor. 

 

A simulação de crime está mais associada aos crimes de homicídio premeditado (17,2%), 

nomeadamente com a participação de um alegado desaparecimento da vítima quando 
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sabem que já se encontra morto, o simular um roubo ou furto, tudo para desviar as 

suspeitas sobre a autoria e a verdadeira motivação do crime (Tabela 50). Nos homicídios 

não premeditados é menos frequente (6,6%), por norma os autores não o fazem (93,4%). 

 

Tabela 50 - Simulação de crime 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não 24 82,8 82,8 82,8 

Sim 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não 113 93,4 93,4 93,4 

Sim 8 6,6 6,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Tabela 51 - Vestígios plantados 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não 27 93,1 93,1 93,1 

Sim 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não 119 98,3 98,3 98,3 

Sim 2 1,7 1,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Os vestígios plantados é uma das variáveis que se mostrou pouco frequente, não é um 

comportamento deveras adotado pelos homicidas, quando o fazem é na maioria das 

vezes nos crimes premeditados (6,9%). Nos não premeditados não é tão frequente 

(1,7%). (Tabela 51). 

 

8. DISCUSSÃO 

 

8.1. Resultados mais relevantes 

 

No capítulo dos resultados foram escalpelizadas as diferenças e semelhanças 

encontradas na amostra entre homicídios premeditados e não premeditados, permitindo 

chegar à conclusão que estamos perante situações distintas considerando as diferentes 

variáveis.  
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Podemos depreender que os diferentes tipos de homicídios apresentam uma maior 

probabilidade de semelhança: 

 

A nível do período do dia e local onde ocorrem, frequentemente entre as 18 e as 23 

horas, no quarto da residência, seguido da via pública. Habitualmente o corpo é 

encontrado no local do homicídio. 

 

A tendência é o crime ser praticado por um único homicida, do sexo masculino, da classe 

profissional dos operários industriais e da agricultura e pescas, habilitações académicas 

ao nível do primeiro ciclo, e a grande maioria não tem antecedentes criminais.  

 

As vítimas são em regra pessoas conhecidas, género masculino, em ambos os tipos da 

mesma faixa etária, entre os 36 e os 55 anos de idade. 

 

Não é frequente a prática de crimes precedentes ao homicídio. A possibilidade do autor 

após o homicídio praticar um crime é baixa em ambas as situações, quando acontece é 

contra o património (eg. furto).  

 

As áreas corporais mais visadas pelas agressões são a cabeça e pescoço, e 

consequentemente a causa de morte mais frequente é devido a lesões 

crâneomeningoencefálicas.  

 

Em relação às principais diferenças encontradas entre os crimes premeditados e não 

premeditados, podemos salientar os seguintes resultados: 

 

Os homicídios premeditados ocorrem com maior frequência no segundo terço do mês, 

nos meses de Julho e Novembro, e às sextas-feiras. Os não premeditados 

tendencialmente são praticados no primeiro terço do mês, em Agosto, e aos Domingos.  

 

O período do dia das 08 às 13 horas, embora não seja o mais frequente, tem uma 

probabilidade duas vezes superior de ocorrer em crimes de homicídio premeditado. 

 

A possibilidade das vítimas do homicídio serem do género feminino é substancialmente 

superior nos casos de homicídio premeditado.  

 



69 
 

Os autores com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos têm maior probabilidade 

de se encontrarem entre os homicidas de crimes premeditados. Na maioria dos casos o 

autor tem irmãos, não é filho único (Tabela 59 em anexo). 

 

O número de autores pode englobar mais homicidas nos casos dos homicídios 

premeditados, existindo maior probabilidade de participação feminina na autoria deste 

tipo de crime. 

 

O estado civil de casado ou união de fato está mais frequentemente associado aos 

homicidas que premeditam o crime, o de solteiro aos que não o premeditam. 

 

A percentagem é baixa mas a probabilidade de os homicidas terem frequência de ensino 

superior é maior nos crimes premeditados. 

 

Os autores considerados inimputáveis apenas se encontram associados aos homicídios 

não premeditados, assim como tendencialmente a referência de doença ou perturbação 

mental do homicida. 

 

O móbil do crime mais notado varia, encontrando-se a altercação ou contenda mais 

associada aos crimes não premeditados e a vingança ou desforra aos premeditados. 

 

A cozinha foi um local da prática do homicídio apenas observado nos casos de homicídio 

não premeditado.  

 

O instrumento do crime mais usado na premeditação é a arma de fogo, sendo que cerca 

de metade dos homicidas era detentor de algum tipo de licença que o habilitava ao seu 

uso, porte ou detenção.  

 

A arma branca foi o instrumento letal mais utilizado para a prática dos crimes não 

premeditados, sobretudo com recurso à vulgar faca de cozinha. 

 

O cadáver é com maior frequência encontrado em local de deposição nos crimes 

premeditados. 

 

O planeamento do homicídio, a movimentação e ocultação do cadáver, a ocultação da 

arma do crime, a limpeza e plantação de vestígios, a utilização de instrumentos 

acessórios, estão mais presentes nos crimes de homicídio premeditado. 
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Os fatores de risco de existência de adultério ou simples ideação desse comportamento, 

violência doméstica, álcool, carência económica, processo judicial, simulação de crime, 

medidas para evitar a deteção, encontram-se tendencialmente associadas aos 

homicídios premeditados. 

 

O desemprego do autor é um fator de risco e condição com maior probabilidade de 

suceder nos crimes não premeditados.  

 

O fator de proteção associado à consanguinidade é mais evidente nos casos de 

homicídios premeditados. 

 

Não sendo frequente a existência de crime precedente ao homicídio, quando tem lugar 

uma violação, ocorre tendencialmente nos casos de homicídio não premeditado. 

 

A morte por lesões torácicas advém com maior frequência nos homicídios não 

premeditados, numa proporção duas vezes superior. 

 

8.2. Comparação com a literatura 

 

O estudo de Trincão (1943) concluiu que cerca de 70% os homicidas cometeram os 

crimes movidos pelo ódio, vingança ou cólera, muitos deles sob o efeito do álcool, mas 

poucos em estado de embriaguez agudo. Grande parte dos autores era reincidente por a 

prática de um crime que não o de homicídio. 

 

O presente estudo exploratório, suportado pelos resultados descritos no decorrer da 

dissertação, vem reforçar as conclusões a que chegou, pois cerca de 61,3% da 

generalidade dos casos observou-se que cometeu o crime na sequência de uma 

altercação, posse – ciúme – egoísmo, vingança ou desforra, e cerca de 32% dos autores 

foram referenciados pelo fator de risco álcool. 

 

No caso da reincidência foram registadas outras infrações criminais, designadamente 

furto, roubo, ofensas à integridade física, condução ilegal. Sai reforçado de que o 

homicídio é um crime que por regra apenas é cometido uma vez.  

 

O móbil da altercação ou outras motivações podem ser interpretadas como podendo 

originar um comportamento reativo por parte do homicida, observadas num alargado 

número de casos, conforme verificámos através dos resultados. Este comportamento 
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pode ter associado um processamento cognitivo inadequando ou enviesado de 

determinado evento, ou derivado de desordem psiquiátrica, fatores que concorreram para 

o cometimento do crime como defendeu Fontaine (2008) na sua investigação. 

 

Rocha (2014) realizou um estudo descritivo e exploratório de um conjunto de 77 

homicidas, concluindo que cerca de 68.8% dos homicidas são solteiros. Observou-se 

através dos resultados que existe uma grande percentagem de homicidas solteiros, com 

maior prevalência nos crimes não premeditados (42,1%).  

 

O mesmo autor (2014) conclui que frequentemente existem antecedentes de consumos 

de substâncias associadas, sendo referenciado na investigação uma percentagem de 

casos em que o fator de risco droga existe mas não ultrapassa os 25%. 

 

Em relação ao instrumento do crime mais utilizado ser o perfurocortante, como refere o 

autor (2014), se tivermos linha de conta a generalidade dos casos, não corresponde à 

verdade, o mais utilizado é a arma de fogo. Verifica-se esse fato se tivermos em linha de 

conta apenas o grupo analisado dos homicídios não premeditados, em que o instrumento 

a que mais se recorreu foi a arma branca. 

 

No estudo que desenvolveu Rocha (2014) chegou à conclusão de que 46,8% premeditou 

o crime enquanto 44.2% agiu de forma impulsiva. Encontrou uma percentagem de 9.1% 

que agiu de forma duvidosa, não tendo sido possível a sua diferenciação com base nos 

elementos recolhidos. Nesta matéria da premeditação, os dados recolhidos apenas 

atribuem aos crimes premeditados uma percentagem de 19,3%, substancialmente menor 

à indicada pelo autor. 

 

Algumas variáveis foram consideradas por diversos autores como fatores de risco para a 

perpetração de um homicídio, em Almeida (1999), designadamente o álcool, a doença 

mental e a droga. Rainho (2008) acrescentou o histórico de violência doméstica, entre 

outras. 

 

Compulsado o estudo exaustivo sobre o fenómeno homicida de Almeida (1999) em 

“Homicidas em Portugal”, onde conclui que um terço dos homicidas praticou o crime com 

algum grau de premeditação, na presente investigação se tivermos em linha de conta 

apenas a premeditação provada em tribunal, esse valor é inferior, representando apenas 

cerca de um quinto dos homicídios.  
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Por outro lado se contemplássemos também para os premeditados os casos em que a 

premeditação foi indiciada, embora não provada, o número atingiria praticamente metade 

dos homicídios, ficando a taxa em aproximadamente 48% do total. 

 

Quando o autor refere que o maior número atuou tendencialmente de forma emocional e 

impulsivamente, muitas das vezes sob efeito de algum grau de álcool e na posse de arma 

de fogo, é um fato que sai reforçado pelo presente estudo. Os crimes não premeditados 

atingem cerca de 80% do total e o móbil mais patente é a altercação, muito ligado ao 

fenómeno da impulsividade e falta de controlo. 

 

Para o período do ano, mês, dia e hora do dia em que os homicídios mais ocorreram, 

chegou à conclusão de serem mais frequentes nos meses de verão, no segundo terço do 

mês, entre as 15 e as 03 horas, e às terças-feiras. 

 

As conclusões de Almeida (1999) relativas às circunstâncias de tempo saem reforçadas 

pelo presente estudo. Se não fizermos a divisão entre crimes premeditados e não 

premeditados, temos que o segundo terço do mês e os crimes ocorridos entre as 18 e as 

08 horas seguintes são as mais frequentes. O mesmo não acontece em relação à terça-

feira, um dos dias menos frequentes no presente estudo. Os dias com maior incidência 

de resultados sem divisão dos grupos são os domingos e as quintas-feiras. 

 

Da mesma forma sai reforçada a conclusão de Almeida (1999) em que refere que na sua 

maioria o homicídio ocorre entre pessoas conhecidas, considerando-se a 

consanguinidade um fator protetor. Na presente investigação apurou-se que apenas 10% 

da amostra envolveu desconhecidos e a existência de consanguinidade entre homicida e 

vítima apenas ocorreu em 7,3% dos casos. 

 

O fator da consanguinidade considerado por Almeida (1999) como protetor, analisado 

agora na perspectiva da presente dissertação, sai reforçado de um modo geral e com 

maior evidência nos casos dos homicídios premeditados. 

 

Tendo em conta os valores globais da amostra, corrobora-se o facto de a arma de fogo 

ser o instrumento do crime mais utilizado para o homicídio, seguido da arma branca, em 

que uma grande parte dos homicidas se encontrava legalmente habilitado à sua posse.  

 

Se falarmos em homicídios não premeditados a realidade é outra, passamos a ter a arma 

branca como sendo o instrumento mais utilizado, seguido da arma de fogo. 
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8.3. Limitações ao estudo 

 

Uma das limitações encontradas foi ao nível do acesso a determinados processos-crime, 

que não permitiu analisar a totalidade dos casos de homicídio vinculados pela UIIC da 

PJ, num total de 229. 

 

Em muito devido à amostra ser respeitante a um intervalo de tempo de 10 anos, de 2008 

a 2017, e pelo facto de em 2014 terem ocorrido mudanças no funcionamento dos 

tribunais por força da Lei da Organização do Sistema Judiciário, publicada através da Lei 

n.º 62/2013 de 26 de Agosto.  

 

A partir da entrada em vigor do diploma alguns dos tribunais foram extintos, alguns dos 

antigos tribunais de comarca, outros passaram a ser de competência especializada, o 

que provocou a migração de processos. Em resultado disso, alguns dos processos não 

ficaram acessíveis em tempo útil para serem processados. 

 

Ficaram por analisar 24 processos da listagem inicial de 229 casos, alguns dos quais por 

ainda estarem com recursos pendentes e de não terem transitado em julgado. Não 

obstante, esta cifra corresponde a uma percentagem de 10,5% que muito provavelmente 

não iria alterar significativamente os resultados, até porque, desses processos, 

certamente existem alguns que à semelhança de outros, não cumpririam os critérios de 

amostragem. 

 

A elevada percentagem de casos que foram analisados e não considerados pelos 

motivos invocados e relacionados com os critérios de seleção, num total de 50 em 205 

processos, correspondem a uma percentagem de 24,4%. Esta situação deve-se ao facto 

das classificações dos casos para fins estatísticos e que seguem para os RASI, serem 

efetuadas com base na notícia do crime e na fase de inquérito.  

 

A verdade dos factos é no final apurada e julgada em tribunal e pode sofrer alterações ao 

nível de enquadramento legal e consequentemente da pena a aplicar. Ademais, fazia 

todo o sentido o acompanhamento do desfecho dos processos até trânsito em julgado da 

decisão judicial, diminuindo a probabilidade de imprecisões ao nível do tratamento 

estatístico sobre esta matéria. 

 

Entende-se que a estatística dos RASI deveria ser complementada com as decisões 

judiciais que recaíram sobre os homicidas que foram indiciados pela prática dos crimes 
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de homicídio, de forma a termos uma noção mais próxima do real sobre os dados 

relativos aos crimes desta natureza. 

 

Em algumas situações dá-se a morte do autor antes de chegar a ser julgado, seja por 

suicídio ou morte natural, enquanto decorre o tempo de espera para o julgamento, 

resultando na extinção do procedimento criminal e assim a pena ou a medida de 

segurança a que estiver sujeito, conforme disposto no Artº. 118º do CP. 

 

Não foi possível autonomizar os processos investigados pelos investigadores da ULIC de 

Vila Real, unidade que investigou um número considerável de processos de homicídio, 

designadamente das comarcas judiciais de Vila Real, Bragança e Viseu, devido ao fato 

de até ao ano de 2017 a sua estatística ter sido contabilizada na Diretoria do Norte.  

 

Em relação às Comarcas Judiciais de Viseu e de Aveiro, os números do estudo não 

englobam a totalidade dos municípios que as compõem, apenas os da competência 

territorial dos departamentos da Polícia Judiciária referidos. Para a Comarca Judicial de 

Aveiro foram contemplados os seguintes municípios: Santa Maria da feira, Arouca e 

Oliveira de Azeméis. Para a Comarca Judicial de Viseu: Lamego, Tabuaço, Resende, 

Moimenta da Beira, Tarouca, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Castro Daire e 

Cinfães. A estatística associada a estas Comarcas Judiciais fica incompleta. 

 

Uma das limitações ao estudo encontradas foi no campo da vitimologia. A vítima é 

frequentemente olvidada em termos de informação sobre as suas condições sociais, 

psicológicas e biológicas. Existe muito pouca informação recolhida e a que existe surge 

avulsamente através dos pedidos de indemnização civil formulada no processo-crime. 

 

Acontece frequentemente não se chegar ao conhecimento das suas habilitações 

académicas, atividade profissional, com quem viveu, se tem alguma patologia ou fatores 

de risco associados. O mesmo não acontece para os homicidas pelo fato de serem 

sujeitos a uma avaliação que resulta na elaboração de um relatório social sobre a sua 

pessoa, peça processual que é junta ao processo. 

 

8.4. Implicações na prática e investigação 

 

Esta triagem de homicidas quanto à premeditação pode permitir trabalhar as dimensões 

da impulsividade e controlo de impulsos na prática do homicídio, à semelhança do que 
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fizeram outros autores, partindo-se de uma base sólida e escrutinada em tribunal que 

serviu de base para a divisão entre homicidas que premeditaram o crime e os que não o 

premeditaram.  

 

A presente investigação é um contributo para o estudo dos tipos de homicidas que 

podemos encontrar em Portugal, diferenciados através da variável da premeditação. 

 

As variáveis operacionalizadas e resultados encontrados podem servir para a criação de 

protocolos de recolha de dados em cena de crime de homicídio, uma ferramenta que 

poderá vir a ser útil para a triagem e avaliação de estarmos perante um homicídio 

premeditado ou não premeditado. 

 

Sai reforçado da investigação desenvolvida a importância da escolaridade, verificou-se 

que à medida que aumenta o nível de ensino adquirido menor é a probabilidade de 

cometer um homicídio.  

 

Assim, deve-se continuar a atuar e promover o ensino e fazê-lo chegar a todas as 

pessoas, independentemente da zona do território em que se encontrem, de forma a 

contribuir para o seu enriquecimento pessoal, bem como para prevenir e diminuir a 

frequência deste tipo de crimes, e certamente de muitos outros.  

 

Deve-se também atuar ao nível dos fatores de risco identificados na presente 

dissertação, de forma a podermos avaliar e diminuir potencialmente a probabilidade da 

ocorrência dos homicídios. 

 

9. CONCLUSÕES 

 

Não perdendo o norte dos objetivos delineados para o presente trabalho de investigação 

e exploratório, em face dos resultados obtidos, estamos em condições de afirmar que 

existem diferenças entre os crimes de homicídios premeditados e não premeditados, e 

assim como para os homicidas que foram responsáveis pela sua consumação. 

 

No âmbito dos cenários de crime encontrados nos locais de homicídio, alterações 

produzidas, medidas para evitar a descoberta ou não responsabilização criminal, ou se 

pelo contrário não é manipulado e tudo fica inalterado até à chegada das autoridades 

policiais, podemos concluir por diferenças entre os tipos de homicídios premeditados e 

não premeditados. 
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As diferenças que foram sendo apontadas ao longo da dissertação sugerem um tipo de 

tendência para a construção de um perfil do homicida que premedita o crime, 

diferenciando-o daquele que não o premedita, com a consequente interferência ao nível 

do cenário do crime.  

 

Os elementos estatísticos alcançados foram suportados em factos provados em 

julgamento, analisados e escrutinados por um coletivo de juízes como desfecho de uma 

investigação policial e acusação do Ministério Público. Quer isto dizer que o crivo para 

chegar aos factos provados é exigente e como tal os dados e resultados obtidos 

consideram-se sólidos para fundamentar o trabalho desenvolvido. 

 

As diferenças entre os dois tipos de homicídios começaram desde logo a notar-se ao 

nível das circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi, incluindo o instrumento do 

crime, fatores de risco referenciados, medidas para evitar a identificação dos homicidas, 

passando pela ocultação da arma, cadáver ou da simulação de outro crime.  

 

Do estudo das variáveis e resultados a que chegámos permitem em termos 

probabilísticos indiciar se estamos perante um crime de homicídio premeditado ou não 

premeditado. 

 

No que concerne aos homicidas as diferenças também foram observadas ao serem 

estudadas diversos fatores sociodemográficos e económicos, muito embora também 

tenham sido detetados traços em comum.  

 

Entende-se que a amostra de casos considerada, devidamente filtrada segundo os 

critérios da premeditação invocados, poderá servir para futuras investigações com 

interesse na dicotomia assente na premeditação.  

 

À semelhança de outros estudos e partindo-se desta base, poder-se-á realizar o estudo 

individual do homicida premeditado e não premeditado, sob o ponto de vista cognitivo, da 

personalidade, da impulsividade, da história de vida, com recurso a entrevistas e 

aplicação de testes psicológicos. 
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Tabela 52 - Amostra inicial de 205 casos 

 

 Frequência % % Válida % Acumulada 

Válido Absolvido - Homicídio simples 1 ,5 ,5 ,5 

Absolvido - Ofensas à Int. Física 1 ,5 ,5 1,0 

Aguarda julgamento 1 ,5 ,5 1,5 

Arquivado 1 ,5 ,5 2,0 

Averiguação causa de morte 1 ,5 ,5 2,4 

Detenção de arma proibida 1 ,5 ,5 2,9 

Duplo suicídio 1 ,5 ,5 3,4 

Homicídio 2 1,0 1,0 4,4 

Homicídio - morte do autor 3 1,5 1,5 5,9 

Homicídio - não transitou 2 1,0 1,0 6,8 

Homicídio involuntário 6 2,9 2,9 9,8 

Homicídio na Forma Tentada 5 2,4 2,4 12,2 

Homicídio por negligência 4 2,0 2,0 14,1 

Homicídio qualificado 78 38,0 38,0 52,2 

Homicídio qualificado - Absolvido 1 ,5 ,5 52,7 

Homicídio seguido de suicídio 1 ,5 ,5 53,2 

Homicídio simples 73 35,6 35,6 88,8 

Homicídio simples - Inimputável 1 ,5 ,5 89,3 

Homicídio qualificado por omissão 1 ,5 ,5 89,8 

Infanticídio 1 ,5 ,5 90,2 

Ofensas à Integridade Física 10 4,9 4,9 95,1 

Omissão de auxílio 1 ,5 ,5 95,6 

Roubo agravado 4 2,0 2,0 97,6 

Roubo agravado - Arquivado 1 ,5 ,5 98,0 

Roubo agravado e violação 1 ,5 ,5 98,5 

Violência doméstica 1 ,5 ,5 99,0 

Violência doméstica agravada 2 1,0 1,0 100,0 

Total 205 100,0 100,0  
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Tabela 53 - Frequência anual dos homicídios 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido 2008 4 13,8 13,8 13,8 

2009 2 6,9 6,9 20,7 

2010 2 6,9 6,9 27,6 

2011 3 10,3 10,3 37,9 

2012 4 13,8 13,8 51,7 

2013 3 10,3 10,3 62,1 

2014 3 10,3 10,3 72,4 

2015 4 13,8 13,8 86,2 

2016 1 3,4 3,4 89,7 

2017 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido 2007 1 ,8 ,8 ,8 

2008 9 7,4 7,4 8,3 

2009 14 11,6 11,6 19,8 

2010 16 13,2 13,2 33,1 

2011 13 10,7 10,7 43,8 

2012 15 12,4 12,4 56,2 

2013 7 5,8 5,8 62,0 

2014 15 12,4 12,4 74,4 

2015 13 10,7 10,7 85,1 

2016 12 9,9 9,9 95,0 

2017 6 5,0 5,0 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Tabela 54 - Instrumento do crime – designação 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Cablagem 1 3,4 3,4 3,4 

Caçadeira cal 12 11 37,9 37,9 41,4 

Cinto 2 6,9 6,9 48,3 

Corda 1 3,4 3,4 51,7 

Faca de cozinha 4 13,8 13,8 65,5 

Força física 2 6,9 6,9 72,4 

Garrafa de álcool 1 3,4 3,4 75,9 

Gasolina 1 3,4 3,4 79,3 

Pau 1 3,4 3,4 82,8 

Pau de eucalipto 1 3,4 3,4 86,2 

Pistola.22 1 3,4 3,4 89,7 

Pistola 6,35mm 1 3,4 3,4 93,1 

Pistola 9 mm 1 3,4 3,4 96,6 

Revólver.32 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não 

premeditado 

Válido Água do rio 2 1,7 1,7 1,7 

Arma branca 2 1,7 1,7 3,3 

Bloco de cimento 1 ,8 ,8 4,1 

Caçadeira cal 12 17 14,0 14,0 18,2 

Caçadeira cal 16 1 ,8 ,8 19,0 

Caçadeira cal 36 1 ,8 ,8 19,8 

Chave 1 ,8 ,8 20,7 

Chave inglesa 1 ,8 ,8 21,5 

Compressão 1 ,8 ,8 22,3 

Corda 1 ,8 ,8 23,1 

Cordão 1 ,8 ,8 24,0 

Cordão de roupão 1 ,8 ,8 24,8 

Cortinado 1 ,8 ,8 25,6 

Enxada 1 ,8 ,8 26,4 

Esganadura 3 2,5 2,5 28,9 

Faca 2 1,7 1,7 30,6 

Faca de cozinha 30 24,8 24,8 55,4 

Faca de mato 2 1,7 1,7 57,0 

Faca de mesa 1 ,8 ,8 57,9 

Ferro 1 ,8 ,8 58,7 

Ferro de cobre 1 ,8 ,8 59,5 
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Continuação da Tabela 54 

 

 

 

Foice 1 ,8 ,8 60,3 

Força física 2 1,7 1,7 62,0 

Forquilha 1 ,8 ,8 62,8 

Garrafa 2 1,7 1,7 64,5 

Machada de cozinha 1 ,8 ,8 65,3 

Martelo 1 ,8 ,8 66,1 

Não apurado 1 ,8 ,8 66,9 

Navalha 5 4,1 4,1 71,1 

Oclusão das vias aéreas 1 ,8 ,8 71,9 

Pá 2 1,7 1,7 73,6 

Pano de cozinha 1 ,8 ,8 74,4 

Pau 2 1,7 1,7 76,0 

Pau de vassoura 2 1,7 1,7 77,7 

Pedras 2 1,7 1,7 79,3 

Pistola.22 2 1,7 1,7 81,0 

Pistola 6,35mm 15 12,4 12,4 93,4 

Pistola 7,65 mm 1 ,8 ,8 94,2 

Revólver.32 3 2,5 2,5 96,7 

Roda de charrua 1 ,8 ,8 97,5 

Tesoura 1 ,8 ,8 98,3 

Veículo automóvel 1 ,8 ,8 99,2 

Vidro 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Tabela 55 - Instrumentos acessórios - designação 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Premeditad

o 

Válido Caçadeira cal 9 e pistola .22 1 3,4 3,4 3,4 

Faca, fármacos, corda 1 3,4 3,4 6,9 

Fármacos cordas e peça de roupa 1 3,4 3,4 10,3 

Fármacos, abraçadeiras, lençol,  

saco-cama e plástico 

1 3,4 3,4 13,8 

Frasco de álcool 1 3,4 3,4 17,2 

Gasolina, Pá, Lixívia 1 3,4 3,4 20,7 

Isqueiro 1 3,4 3,4 24,1 

Não usados 16 55,2 55,2 79,3 

Nota falsa 1 3,4 3,4 82,8 

Pedra de 30 kg e arame 1 3,4 3,4 86,2 

Pistola de gás, cablagem, lençol 1 3,4 3,4 89,7 

Plano escrito, lençol, acendalhas,  

luvas, saco, película, etc 

1 3,4 3,4 93,1 

Saco plástica almofada e casaco 1 3,4 3,4 96,6 

Trator 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não 

premeditado 

Válido Almofada 1 ,8 ,8 ,8 

Almofada e camisa 1 ,8 ,8 1,7 

Cadeira de rodas e edredão 1 ,8 ,8 2,5 

Calça de treino, saco plástico e 

tesoura 

1 ,8 ,8 3,3 

Capuz e luvas 1 ,8 ,8 4,1 

Fármacos 2 1,7 1,7 5,8 

Fita adesiva e plástico 1 ,8 ,8 6,6 

Lençol 1 ,8 ,8 7,4 

Martelo, fita isoladora, luvas, corda e 

 pistola de ar comprimido 

1 ,8 ,8 8,3 

Não usados 105 86,8 86,8 95,0 

Panos de cozinha e isqueiro a simular  

arma 

1 ,8 ,8 95,9 

Plástico e papelão 1 ,8 ,8 96,7 

Sachola 1 ,8 ,8 97,5 

Saco plástico 2 1,7 1,7 99,2 

Substâncias tóxicas e inflamáveis 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Tabela 56 - Localização das lesões no cadáver 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Premeditad

o 

Válido Cabeça 5 17,2 17,2 17,2 

Cabeça e membros 1 3,4 3,4 20,7 

Cabeça e pescoço 2 6,9 6,9 27,6 

Cabeça e tronco 4 13,8 13,8 41,4 

Cabeça pescoço e membros 1 3,4 3,4 44,8 

Cabeça tronco e membros 4 13,8 13,8 58,6 

Cabeça tronco membros 1 3,4 3,4 62,1 

Corpo inteiro 1 3,4 3,4 65,5 

Pescoço 2 6,9 6,9 72,4 

Pescoço e boca 1 3,4 3,4 75,9 

Pescoço e membro 1 3,4 3,4 79,3 

Total 1 3,4 3,4 82,8 

Tronco 3 10,3 10,3 93,1 

Tronco e membros 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não 

premeditado 

Válido Cabeça 30 24,8 24,8 24,8 

Cabeça e abdómen 1 ,8 ,8 25,6 

Cabeça e membros 1 ,8 ,8 26,4 

Cabeça e pescoço 5 4,1 4,1 30,6 

Cabeça e tronco 10 8,3 8,3 38,8 

Cabeça face tronco membros 1 ,8 ,8 39,7 

Cabeça pescoço e tronco 1 ,8 ,8 40,5 

Cabeça tronco e abdómen 2 1,7 1,7 42,1 

Cabeça tronco e mãos 1 ,8 ,8 43,0 

Cabeça tronco e membros 7 5,8 5,8 48,8 

Cabeça tronco membros e genitais 1 ,8 ,8 49,6 

Corpo inteiro 1 ,8 ,8 50,4 

Inespecífico 2 1,7 1,7 52,1 

Membros 1 ,8 ,8 52,9 

Pescoço 12 9,9 9,9 62,8 

Pescoço e tronco 1 ,8 ,8 63,6 

Tronco 35 28,9 28,9 92,6 

Tronco e braço 1 ,8 ,8 93,4 

Tronco e membro superior 1 ,8 ,8 94,2 

Tronco e membros 7 5,8 5,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Tabela 57 - Causa de morte 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação 

Frequê

ncia % 

% 

Válida 

% 

Acumu

lada 

Premeditado Válido Asfixia e/ou intoxicação 1 3,4 3,4 3,4 

Asfixia mecânica por constrição 1 3,4 3,4 6,9 

Asfixia mecânica por estrangulamento 2 6,9 6,9 13,8 

Choque hipovolémico 1 3,4 3,4 17,2 

Lesões cervicais 1 3,4 3,4 20,7 

Lesões CME - craneomeningoencefálicas  6 20,7 20,7 41,4 

Lesões CME, abdominais e membros 1 3,4 3,4 44,8 

Lesões CME e abdominais 1 3,4 3,4 48,3 

Lesões CME e cervicais 1 3,4 3,4 51,7 

Lesões CME  torácicas e abdominais 5 17,2 17,2 69,0 

Lesões de queimadura 2 6,9 6,9 75,9 

Lesões torácicas 4 13,8 13,8 89,7 

Lesões torácicas e abdominais 1 3,4 3,4 93,1 

Lesões torácicas e raquimedulares 1 3,4 3,4 96,6 

Lesões vasculares e asfixia por aspir. de 

sangue 

1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não 

premeditado 

Válido Asfixia mecânica por afogamento 2 1,7 1,7 1,7 

Asfixia mecânica por compressão do tórax 1 ,8 ,8 2,5 

Asfixia mecânica por esganadura 3 2,5 2,5 5,0 

Asfixia mecânica por estrangulamento 4 3,3 3,3 8,3 

Asfixia por oclusão de vias aéreas 2 1,7 1,7 9,9 

Choque hipovolémico 1 ,8 ,8 10,7 

Lesões  torácicas 1 ,8 ,8 11,6 

Lesões abdominais 1 ,8 ,8 12,4 

Lesões abdominais e choque hipovolémico 3 2,5 2,5 14,9 

Lesões abdominais e da raquis 1 ,8 ,8 15,7 

Lesões cervicais 3 2,5 2,5 18,2 

Lesões cervicais e asfixia 1 ,8 ,8 19,0 

Lesões cervicais torácicas 1 ,8 ,8 19,8 

Lesões cervicais torácicas e abdominais 1 ,8 ,8 20,7 

Lesões CME -craneomeningoencefálicas 27 22,3 22,3 43,0 

Lesões CME cervico faciais e asfixia por 

estrangulamento 

1 ,8 ,8 43,8 

Lesões CME e asfixia 1 ,8 ,8 44,6 

Lesões CME e asfixia por aspiração de sangue 1 ,8 ,8 45,5 
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Continuação da Tabela 57 

 

 

 

 

Lesões CME e choque hipovolémico 1 ,8 ,8 46,3 

Lesões CME e torácicas 5 4,1 4,1 50,4 

Lesões CME  torácicas e abdominais 4 3,3 3,3 53,7 

Lesões CME torácicas e raquimedulares 2 1,7 1,7 55,4 

Lesões faciais e asfixia por aspiração de 

sangue 

1 ,8 ,8 56,2 

Lesões faciais e cervicais 1 ,8 ,8 57,0 

Lesões torácicas 26 21,5 21,5 78,5 

Lesões torácicas e abdominais 14 11,6 11,6 90,1 

Lesões torácicas e choque hipovolémico 4 3,3 3,3 93,4 

Lesões torácicas e vasculares 1 ,8 ,8 94,2 

Lesões torácicas e vertebrais 1 ,8 ,8 95,0 

Lesões torácicas vasculares e vertebrais 1 ,8 ,8 95,9 

Lesões tóracopulmonares 1 ,8 ,8 96,7 

Lesões vasculares cervicais 1 ,8 ,8 97,5 

Lesões vasculares e choque hipovolémico 2 1,7 1,7 99,2 

Lesões vertebrais 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Tabela 58 - Medidas para evitar identificação do cadáver 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Premeditado Válido Atirar corpo a barragem 1 3,4 3,4 3,4 

Atirar corpo a lagoa 1 3,4 3,4 6,9 

Atirar corpo ao rio 1 3,4 3,4 10,3 

Esconder o corpo em forno devoluto 1 3,4 3,4 13,8 

Esconder o corpo na residência 1 3,4 3,4 17,2 

Não se aplica 21 72,4 72,4 89,7 

Queimar e enterrar corpo 1 3,4 3,4 93,1 

Queimar o corpo 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não 

premeditado 

Válido Atirar corpo ao rio 1 ,8 ,8 ,8 

Colocar o cadáver no contentor lixo 1 ,8 ,8 1,7 

Enterrar o corpo 2 1,7 1,7 3,3 

Esconder em arrecadação 1 ,8 ,8 4,1 

Não se aplica 112 92,6 92,6 96,7 

Não apurado 1 ,8 ,8 97,5 

Queimar o corpo 1 ,8 ,8 98,3 

Tapar com arbustos 2 1,7 1,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

 

Tabela 59 - Autor - existência de irmãos 

 

Tipo de Homicídio quanto à Premeditação Frequência % % Válida % Acumulada 

Premeditado Válido Não apurado 16 55,2 55,2 55,2 

Não 1 3,4 3,4 58,6 

Sim 12 41,4 41,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Não premeditado Válido Não apurado 43 35,5 35,5 35,5 

Não 2 1,7 1,7 37,2 

Sim 76 62,8 62,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 


