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Sou da Paz comenta dados 
da Secretaria da Segurança 
Pública sobre o 4º trimestre 

de 2013

Desde o início de 2012 o Instituto Sou da Paz tem se voltado a análise sistemática das 

estatísticas divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) e 

produzido boletins trimestrais sobre os principais dados de cada período. Nosso traba-

lho tem como foco a melhor compreensão da dinâmica dos ‘Crimes Violentos’ em cada 

uma das regiões do Estado, as atividades que estão sendo realizadas pelas polícias e de 

temas sobre a segurança pública que estão inseridos no debate público.

Nesta edição, nossa análise voltou-se a apresentação dos dados do quarto trimestre de 

2013, além de um balanço sobre os principais avanços conseguidos durante este ano e os 

desafios que permanecem para 2014. Além disso, incluímos informações sobre a incidên-

cia de crimes em grupos de 100 mil habitantes, cálculo que só foi possível graças às infor-

mações da Fundação Seade sobre as estimativas populacionais dos municípios paulistas.

Como resultado, esperamos que os dados aqui apresentados contribuam com o debate 

sobre as questões de segurança pública, fornecendo informações para um melhor en-

tendimento dos principais problemas enfrentados pelas diferentes regiões do Estado e 

permitindo o desenvolvimento de ações voltadas ao tratamento destes problemas.
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O que os dados revelam I. REGISTROS DE CRIMES VIOLENTOS

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou em 27 de janeiro de 2014 

os dados sobre as ocorrências de crime e atividades policiais referentes ao quarto trimes-

tre de 2013. De acordo com estas informações, dois dos seis crimes que compõem a cate-

goria ‘Crimes Violentos’1 apresentaram redução para o Estado: homicídio doloso e estupro.

 

 

 

 

1 Compõem a categoria ‘Crimes Violentos’: homicídio doloso (com intenção de matar), roubo, roubo de veí-
culo, latrocínio (roubo seguido de morte), extorsão mediante sequestro e estupro. 

O QUE AUMENTOU E O QUE DIMINUIU*

CRIMES VIOLENTOS NO ESTADO - 4º TRIMESTRE DE 2013
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Este é um resultado que precisa ser comemorado. Desde o segundo trimestre de 2013 

temos percebido a contínua redução no número de homicídios nas diferentes regiões 

do Estado e, apesar de serem necessárias ressalvas quanto à interpretação dos dados 

do segundo semestre de 2012 devido ao grande número de supostos confrontos entre 

policiais e criminosos que tornaram este um período atípico, ainda assim a melhora é 

notória. Só para o quarto trimestre de 2013 são 361 casos e 456 vítimas de homicídio a 

menos que o registrado em 2012.

O que os dados revelam
 

O dado sobre homicídio chama a atenção não só devido à queda acentuada observada 

(de 24,1%), mas também pelo fato de ter sido percebido em todas as regiões do Estado 

(Capital, Grande São Paulo e Interior). 
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Em relação aos estupros, desde maio de 2013 é possível notar uma queda no número de 

ocorrências quando comparadas ao mesmo período de 2012. Além disso, chama atenção o 

fato de em dezembro de 2013 o número de estupros registrados no Estado ter sido inferior ao 

verificado para o mesmo período de 2011, o que pode indicar não só que a redução verificada 

para o quarto trimestre de 2013 foi significativa, como também pode alertar para o início de 

uma mudança no padrão de ocorrências deste tipo de crime para um patamar mais baixo. 

O que os dados revelam
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O que os dados revelam Apesar destes avanços, o 4° trimestre de 2013 apresenta um aumento de 17,8% no total 

de ocorrências de ‘Crimes Violentos’ em comparação com o observado em 2012, re-

sultado influenciado pelo aumento do número de roubos (outros) e roubos de veículos, 

crimes com maior peso na composição da categoria e que registraram um aumento 

significativo em todas as regiões do Estado.

É nítida a influência da Capital sobre o desempenho ruim verificado para o Estado: além 

de ter registrado o aumento mais expressivo no número de roubos e roubos de veículos, 

a Capital também é o local que historicamente concentra o maior número de casos.
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O que os dados revelam O mesmo ocorre para os latrocínios: o aumento de 15,4% observado para o quarto tri-

mestre de 2013 em relação ao verificado em 2012 no Estado está ligado ao grande 

volume de ocorrências registradas na Capital. Enquanto Grande São Paulo e Interior 

apresentaram redução no número de latrocínios durante o período analisado, o número 

de ocorrências registradas na Capital praticamente dobrou.

Em nossas análises anteriores havíamos alertado que as ocorrências de latrocínio apre-

sentavam muita oscilação entre os meses e, além disso, compunham um volume peque-

no de casos, o que nos levava a olhar com cautela suas variações. O que observamos 

para a Capital, entretanto, é um crescimento contínuo no volume de ocorrências que pre-

cisa ser tratado com maior atenção. Sabemos que o latrocínio corresponde a um “roubo 

que não deu certo” e, portanto, o grande volume de roubos (outros) e roubos de veículos 

registrados na Capital pode ter influenciado o aumento dos casos de latrocínio. Por esta 

razão, investir em ações voltadas a redução dos crimes de roubo e compreender melhor 

o fenômeno dos latrocínios são ações necessárias.



9

Olhando especificamente para o registro de ‘Crimes Violentos’ na Capital, identificamos 

um aumento de 26,1% no volume de ocorrências durante o quarto trimestre de 2013 em 

comparação com o mesmo período de 2012. 

O que os dados revelam

O QUE AUMENTOU E O QUE DIMINUIU*

CRIMES VIOLENTOS NA CAPITAL - 4º TRIMESTRE DE 2013
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O que os dados revelam

1º DP - SÉ
2º DP - BOM RETIRO

3º DP - SANTA EFIGÊNIA
4º DP - CONSOLAÇÃO
5º DP - LIBERDADE  
6º DP - CAMBUCI
7º DP - LAPA

8º DP - BRÁS
9º DP - VILA GUILHERME

10º DP - PENHA DE FRANÇA
11º DP - SANTO AMARO
12º DP - PARI
13º DP - CASA VERDE
14º DP - PINHEIROS
15º DP - JD. PAULISTA

16º DP - VL. CLEMENTINO
17º DP - IPIRANGA
18º DP - ALTO DA MOÓCA
19º DP - VILA MARIA
20º DP - TUCURUVI
21º DP - VL. MATILDE
22º DP - SÃO MIGUEL PAULISTA

23º DP - PERDIZES
24º DP - EMERLINO MATARAZZO
25º DP - PARELHEIROS
26º DP - SACOMÃ

27º DP - IBIRAPUERA
28º DP - NOSSA SENHORA DO Ó
29º DP - VL. DIVA
30º DP - TATUAPÉ
31º DP - VILA CARRÃO
32º DP - ITAQUERA
33º DP - PIRITUBA

34º DP - MORUMBI
35º DP - JABAQUARA
36º DP - VILA MARIANA

37º DP - CAMPO LIMPO
38º DP - VL. NOVA CACHOEIRA
39º DP - VL. GUSTAVO
40º DP - BAIRRO DO LIMÃO
41º DP - VILA RICA
42º DP - PQ. SÃO LUCAS

43º DP - CID. ADEMAR
44º DP - GUAIANASES
45º DP - V. BRASILÂNDIA
46º DP - PERUS

47º DP - CAPÃO REDONDO

48º DP - CIDADE DUTRA
49º DP - SÃO MATEUS
50º DP - ITAIM PAULISTA

51º DP - BUTANTÃ
52º DP - PQ. SÃO JORGE
53º DP - PQ. DO CARMO
54º DP - CIDADE TIRADENTES
55º DP - PQ. SÃO RAFAEL
56º DP - V. ALPINA
57º DP - PQ. DA MOÓCA
58º DP - V. FORMOSA
59º DP - JD. NOÊMIA
62º DP - JD. POPULAR

63º DP - V. JACUÍ
64º DP - CIDADE A E CARVALHO
65º DP - ARTUR ALVIM
66º DP - JARDIM ARICANDUVA
67º DP - JD. ROBRU
68º DP - LAJEADO
69º DP - TEOTÔNIO VILELA
70º DP - SAPOPEMBA
72º DP - V. PENTEADO
73º DP - JAÇANÃ
74º DP - PARADA DE TAIPAS

75º DP - JD. ARPOADOR
77º DP - SANTA CECÍLIA
78º DP - PAULISTA
80º DP - V. JOANIZA
81º DP - BELÉM
83º DP - PQ. BRISTOL
85º DP - JD. MIRNA
87º DP - V. PEREIRA BARRETO

89º DP - JARDIM TABOÃO
90º DP - PQ. NOVO MUNDO
91º DP - CEAGESP

92º DP - PQ. SANTO ANTÔNIO
93º DP - JAGUARÉ
95º DP - HELIÓPOLIS
96º DP - MONÇÕES

97º DP - AMERICANÓPOLIS
98º DP - JD. MIRIAM
99º DP - CAMPO GRANDE

100º DP - JD. HERCULANO
101º DP - JD. IMBUIAS
102º DP - SOCORRO
103º DP - COHAB ITAQUERA

No caso dos roubos (outros) verificamos que entre o quarto trimestre de 2013 e o quarto 

trimestre em 2012 houve um aumento de 6.988 ocorrências. Destas, 3.912 foram regis-

tradas em apenas 20 dos 93 distritos policiais que compõem a Capital, o que indica que 

22% do território foi responsável por 56% do aumento de roubos registrado, sendo nítida 

a concentração espacial das ocorrências.

DISTRITOS COM MAIOR VARIAÇÃO NO VOLUME DE ROUBOS
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O mesmo ocorre para os roubos de veículos: dos 3.388 casos a mais registrados durante 

o quarto trimestre de 2013 em comparação com o mesmo período de 2012, 2.474 ocor-

reram em apenas 20 distritos policiais da Capital, indicando que 73% da piora percebida 

está concentrada em 22% do território.

O que os dados revelam

1º DP - SÉ
2º DP - BOM RETIRO
3º DP - SANTA EFIGÊNIA
4º DP - CONSOLAÇÃO
5º DP - LIBERDADE  
6º DP - CAMBUCI
7º DP - LAPA
8º DP - BRÁS
9º DP - VILA GUILHERME

10º DP - PENHA DE FRANÇA
11º DP - SANTO AMARO
12º DP - PARI
13º DP - CASA VERDE
14º DP - PINHEIROS
15º DP - JD. PAULISTA
16º DP - VL. CLEMENTINO

17º DP - IPIRANGA
18º DP - ALTO DA MOÓCA
19º DP - VILA MARIA
20º DP - TUCURUVI
21º DP - VL. MATILDE

22º DP - SÃO MIGUEL PAULISTA
23º DP - PERDIZES
24º DP - EMERLINO MATARAZZO
25º DP - PARELHEIROS
26º DP - SACOMÃ
27º DP - IBIRAPUERA
28º DP - NOSSA SENHORA DO Ó
29º DP - VL. DIVA
30º DP - TATUAPÉ
31º DP - VILA CARRÃO
32º DP - ITAQUERA
33º DP - PIRITUBA
34º DP - MORUMBI

35º DP - JABAQUARA
36º DP - VILA MARIANA

37º DP - CAMPO LIMPO
38º DP - VL. NOVA CACHOEIRA
39º DP - VL. GUSTAVO
40º DP - BAIRRO DO LIMÃO
41º DP - VILA RICA
42º DP - PQ. SÃO LUCAS

43º DP - CID. ADEMAR
44º DP - GUAIANASES
45º DP - V. BRASILÂNDIA
46º DP - PERUS
47º DP - CAPÃO REDONDO

48º DP - CIDADE DUTRA
49º DP - SÃO MATEUS
50º DP - ITAIM PAULISTA

51º DP - BUTANTÃ
52º DP - PQ. SÃO JORGE

53º DP - PQ. DO CARMO
54º DP - CIDADE TIRADENTES
55º DP - PQ. SÃO RAFAEL
56º DP - V. ALPINA
57º DP - PQ. DA MOÓCA
58º DP - V. FORMOSA
59º DP - JD. NOÊMIA
62º DP - JD. POPULAR

63º DP - V. JACUÍ
64º DP - CIDADE A E CARVALHO
65º DP - ARTUR ALVIM
66º DP - JARDIM ARICANDUVA
67º DP - JD. ROBRU
68º DP - LAJEADO

69º DP - TEOTÔNIO VILELA
70º DP - SAPOPEMBA
72º DP - V. PENTEADO
73º DP - JAÇANÃ
74º DP - PARADA DE TAIPAS

75º DP - JD. ARPOADOR
77º DP - SANTA CECÍLIA
78º DP - PAULISTA
80º DP - V. JOANIZA
81º DP - BELÉM
83º DP - PQ. BRISTOL
85º DP - JD. MIRNA
87º DP - V. PEREIRA BARRETO
89º DP - JARDIM TABOÃO
90º DP - PQ. NOVO MUNDO
91º DP - CEAGESP
92º DP - PQ. SANTO ANTÔNIO
93º DP - JAGUARÉ
95º DP - HELIÓPOLIS
96º DP - MONÇÕES

97º DP - AMERICANÓPOLIS
98º DP - JD. MIRIAM
99º DP - CAMPO GRANDE

100º DP - JD. HERCULANO
101º DP - JD. IMBUIAS
102º DP - SOCORRO
103º DP - COHAB ITAQUERA

DISTRITOS COM MAIOR VARIAÇÃO NO VOLUME DE ROUBOS DE VEÍCULOS
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Quanto aos estupros, este é o terceiro trimestre consecutivo em que foi possível observar 

queda no número de ocorrências em relação ao mesmo período de 2012. Além disso, se 

olharmos as variações no volume de ocorrências deste crime em cada uma das regiões 

do Estado veremos que os dados da Capital exercem grande influência sobre o resul-

tado geral, o que justifica uma tendência contínua de queda do volume de estupros em 

ambos locais.

O que os dados revelam
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II. CONSIDERAÇÕES SOBRE HOMICÍDIOS DOLOSOS

Como já alertado, houve uma redução no número de homicídios ocorridos durante o 

quarto trimestre de 2013 em todas as regiões do Estado. Além disso, os dados revelam 

que desde abril deste ano o Estado registra um menor número mensal de casos do que 

o observado nos períodos correspondentes em 2012, o que confirma nossa percepção 

sobre uma tendência de queda deste tipo de ocorrência.

Na Capital, especificamente, os dados indicam uma redução de 31,6% nos homicídios 

registrados durante o quarto trimestre de 2013 em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Além disso, a queda nos registros deste tipo de crime pode ser percebida desde 

o mês de junho, sendo que durante todo o segundo semestre de 2013 foram 220 casos 

e 278 vítimas de homicídio a menos que o verificado em 2012.

O que os dados revelam
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O que os dados revelam Como sabemos que o ano de 2012 foi atípico, especialmente durante o segundo se-

mestre, algumas considerações sobre o resultado observado precisam ser feitas. Se 

olharmos o volume de ocorrências de homicídio durante o ano de 2011, por exemplo, 

veremos que o número de casos registrados é menor que o verificado em 2013 – 157 

casos a menos. Neste sentido, mais do que uma mudança de padrão, 2013 registra uma 

reversão dos problemas verificados em 2012, o que demonstra que esforços para a re-

dução da incidência de homicídios em São Paulo ainda são necessários.

Já em relação a Grande São Paulo e o Interior, identificamos que apresentam grande 

oscilação no volume de ocorrências ao longo do ano, o que faz com que a redução no 

volume de homicídios registrada por estes locais seja menos evidente do que a verifica-

da para a Capital. Se considerarmos que os resultados de 2013 sobre a redução dos ho-

micídios está diretamente relacionado ao comportamento atípico dos dados registrado 

em 2012, faz sentido que Grande São Paulo e Interior apresentem uma melhora menos 

significativa que a Capital – o impacto das alterações ocorridas durante o segundo se-

mestre de 2012 foi menos sentido nestes locais.

Outro dado que precisa ser considerado diz respeito à distribuição das ocorrências de 

homicídio pelo território da Capital. Nele, é possível observar que a redução do número 

de homicídios praticados durante o quarto trimestre de 2013 afetou diversos distritos 

policiais, sendo que 48 dos 93 DPs analisados apresentaram melhora.

Também merece destaque o fato de que 31 distritos policiais que registraram cinco ou 

mais casos de homicídio em 2012 apresentaram redução no número de casos em 2013. 

Além disso, em 2012 o DP que mais registrou homicídios durante o quarto trimestre foi o 

92º - Parque Santo Antônio, com 24 ocorrências; em 2013 foi o 100º - Jardim Herculano, 

com 19 ocorrências, um volume menor do que o registrado por seu correspondente em 

2012. Estas informações demonstram que, de forma geral, vários locais da Capital foram 

impactados pela redução no número de homicídios durante o quarto trimestre de 2013, 

como é possível observar nos mapas na página seguinte.
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OCORRÊNCIAS DE HOMICÍDIOS DOLOSOS
4º TRIMESTRE DE 2012 4º TRIMESTRE DE 2013

O que os dados revelam
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Os mapas deixam claro que distritos localizados na região leste, norte e oeste da Capital 

apresentaram significativa melhora, ao passo que a alta incidência de homicídios na 

região sul do município parece ser uma constante. Recente pesquisa divulgada pelo Ins-

tituto Sou da Paz sobre os homicídios ocorridos na Capital2 já havia identificado que a 6º 

Delegacia Seccional, aquela que agrupa os distritos policiais da região sul, é a delegacia 

que mais registra homicídios. Os dados acima apresentados apenas confirmam esta 

informação e alertam para a necessidade de maior atenção a esta área, que permanece 

em situação crítica.

2 BENTO, Fabiana, RECHEMBERG, Lígia. Homicídios na cidade de São Paulo: diagnóstico das ocor-
rências registradas entre janeiro de 2012 e junho de 2013.  Instituto Sou da Paz, 1ª edição, Dezembro 
de 2013. ISBN 978-85-62387-01-2.

O que os dados revelam
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O que os dados revelam III. LETALIDADE POLICIAL

Um dado que merece destaque diz respeito à questão da letalidade policial. Ao longo de 

todo o ano de 2013 verificamos uma redução no número de pessoas mortas por policiais 

civis e militares em serviço e, durante o quarto trimestre de 2013 não foi diferente. Todas 

as regiões do Estado registraram um menor número de mortos pela polícia, com desta-

que para a Grande São Paulo que registrou 30 vítimas a menos.

Em geral, o local em que é mais nítida a redução do número de pessoas mortas em 

confronto com as polícias é a Capital, justamente o local que historicamente sempre 

apresentou um padrão elevado deste tipo de ocorrência. Olhando os dados de 2013 so-

bre os mortos em confronto com a Polícia Militar em serviço, apenas em junho a Capital 

registrou um número superior de ocorrências em comparação com o mesmo período de 

2012, o que reitera nossa percepção sobre uma redução da letalidade policial.
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O que os dados revelam Apesar de ser notória a diferença entre 2013 e 2012, uma ressalva precisa ser feita quan-

to aos dados do número de mortos em confronto com a PM em serviço durante o segun-

do semestre de 2013: parece haver uma retomada do crescimento do número de vítimas. 

É preciso continuar acompanhando os dados dos próximos meses para ter certeza se 

esta é uma mudança real ou se apenas trata de um evento isolado.

Por fim, em relação à proporção de pessoas mortas pelas Polícias Militar e Civil em servi-

ço frente ao total de vítimas de homicídios dolosos e latrocínios (mortes intencionais), foi 

possível notar queda em todas as regiões do Estado. Este resultado é duplamente positi-

vo, pois, além das ocorrências, também o número de vítimas é menor em todo o Estado.
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O que os dados revelam
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Panorama de 2013 De uma maneira geral, 2013 apresentou um aumento de ‘Crimes Violentos’ em todo o 

Estado, sendo em grande parte influenciado pelos dados da Capital.

Apesar de o interior ter registrado o menor aumento no volume de crimes violentos, a 

análise dos dados desagregados por Deinter (Departamento de Polícia Judiciária do 

Interior) mostra que os locais que mais influenciaram a piora percebida foram as regiões 

de Santos (Deinter 6) e Piracicaba (Deinter 9). Já as regiões de São José do Rio Preto 

(Deinter 5) e Araçatuba (Deinter 10) registraram redução no volume de ‘Crimes Violentos’. 

2012 2013 Variação

DEINTER 1 – São José dos Campos 12.882 12.871 -0,1%

DEINTER 2 – Campinas 23.188 23.139 -0,2%

DEINTER 3 – Ribeirão Preto 11.379 11.733 3,1%

DEINTER 4 – Bauru 4.224 4.361 3,2%

DEINTER 5 – São José do Rio Preto 3.335 2.988 -10,4%

DEINTER 6 – Santos 21.290 22.596 6,1%

DEINTER 7 – Sorocaba 8.470 8.620 1,8%

DEINTER 8 – Presidente Prudente 899 931 3,6%

DEINTER 9 – Piracicaba 16.438 17.635 7,3%

DEINTER 10 – Araçatuba 1.735 1.605 -7,5%

CRIMES VIOLENTOS - POR DEINTER
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Panorama de 2013 Como sabemos que roubo e roubo de veículos são justamente os crimes com maior 

peso na composição da categoria de ‘Crimes Violentos’, não surpreende o fato de que os 

crimes contra o patrimônio (incluindo os latrocínios) tenham sido o grande motivo para o 

crescimento do volume de crimes em todas as regiões do Estado. 

Neste sentido, os dados sobre a taxa de incidência de roubos nos 75 municípios pau-

listas que possuem mais de 100 mil habitantes apontam para uma concentração de 

casos nas regiões metropolitanas de São Paulo, Santos e Campinas. Em geral, parece 

haver uma relação entra a ocorrência de crimes contra o patrimônio com a questão da 

circulação de pessoas pelo território, sendo que os locais que mais registram roubos são 

justamente aqueles mais populosos.

Os dados acima estão disponíveis em: http://tinyurl.com/kbp6bpa

TAXA DE ROUBOS - MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES
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Além disso, em 2013 a Grande São Paulo registrou o maior volume de ocorrências de 

roubos dos últimos 14 anos, o que demonstra que de fato é preciso pensar em ações vol-

tadas para a redução dos roubos na região metropolitana como um todo, já que muitas 

cidades da Grande São Paulo foram afetadas pelo aumento da criminalidade violenta.

Panorama de 2013
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Ainda em relação aos crimes contra o patrimônio, identificamos que os roubos de veí-

culos seguem a mesma dinâmica acima apresentada: maior incidência em regiões com 

grande circulação de pessoas, especialmente aquelas ligadas às regiões metropolita-

nas. Os dados sobre a taxa de roubo de veículos (por 100 mil habitantes) nas 20 cidades 

mais populosas do Estado mostram que Diadema é o município mais afetado por este 

tipo de crime, seguido por São Bernardo do Campo e Santo André, todos municípios da 

Grande São Paulo.

Panorama de 2013
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No caso dos latrocínios, também Capital e Grande São Paulo foram as regiões respon-

sáveis pelo crescimento do volume de crimes registrados durante o ano de 2013, sendo 

que para o interior foi verificada queda no volume de ocorrências em seis das dez divi-

sões territoriais que compõem esta região.

LATROCÍNIOS 2012 2013 Variação

DEINTER 1 – São José dos Campos 31 17 -45,2%

DEINTER 2 – Campinas 13 28 115,4%

DEINTER 3 – Ribeirão Preto 29 21 -27,6%

DEINTER 4 – Bauru 12 13 8,3%

DEINTER 5 – São José do Rio Preto 11 4 -63,6%

DEINTER 6 – Santos 16 23 43,8%

DEINTER 7 – Sorocaba 21 19 -9,5%

DEINTER 8 – Presidente Prudente 2 2 0%

DEINTER 9 – Piracicaba 15 13 -13,3%

DEINTER 10 – Araçatuba 6 3 -50,0%

Se compararmos os dados sobre os locais mais afetados pelos latrocínios com as in-

formações sobre densidade demográfica e circulação de pessoas, é possível inferir que 

Panorama de 2013

LATROCÍNIOS - POR DEINTER
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para este caso também há uma relação entre circulação de pessoas e volume de ocor-

rências. Em geral as áreas mais afetadas pelos latrocínios são pertencentes às regiões 

metropolitanas (São Paulo, Campinas e Santos), justamente as áreas mais populosas do 

Estado. Este é um resultado esperado já que sabemos que o latrocínio pode ser enten-

dido como “o roubo que não deu certo” e, por este motivo, sua dinâmica deve ser similar 

à verificada para os roubos.

Apesar desta piora geral nos crimes contra o patrimônio, verificamos que os homicídios 

dolosos e os estupros caíram em todas as regiões do Estado. No caso dos homicídios 

a queda foi muito significativa no ano de 2013, tendo impactado inclusive o volume de 

vítimas registradas.

Panorama de 2013

A taxa de vitimização por homicídios em 2013 caiu em 483 dos 75 municípios paulistas 

com mais de 100 mil habitantes, o que significa que houve redução do número de víti- 

 

3 Os dados estão disponíveis em: http://tinyurl.com/ot6cld3
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mas de homicídios em 64% dos locais analisados. Além disso, diversos locais do interior 

registraram redução no volume de homicídios acima do verificado para a Capital, como 

HOMICÍDIOS DOLOSOS 2012 2013 Variação

DEINTER 1 – São José dos Campos 397 365 -8,1%

DEINTER 2 – Campinas 323 321 -0,6%

DEINTER 3 – Ribeirão Preto 322 268 -16,8%

DEINTER 4 – Bauru 170 138 -18,8%

DEINTER 5 – São José do Rio Preto 95 109 14,7%

DEINTER 6 – Santos 273 246 -9,9%

DEINTER 7 – Sorocaba 276 242 -12,3%

DEINTER 8 – Presidente Prudente 71 65 -8,5%

DEINTER 9 – Piracicaba 300 354 18,0%

DEINTER 10 – Araçatuba 59 69 16,9%

Panorama de 2013

Deinter 3 (Ribeirão Preto) e o Deinter 4 (Bauru).

Apesar da melhora, cabe o alerta que alguns municípios localizados na região de São 

José dos Campos (Deinter 1) possuem elevadas taxas de vitimização por homicídios 

dolosos, o que aponta para a necessidade de compreensão dos principais fatores que 

afetam esta área e a necessidade de desenvolvimento de ações voltadas à solução de 

tal questão. Ao que parece a dinâmica de distribuição dos homicídios pelo território se-

HOMICÍDIOS DOLOSOS - POR DEINTER



27

Os dados acima estão disponíveis no link : http://tinyurl.com/oe5xoqf

Panorama de 2013

gue uma lógica diferente da observada para os crimes contra o patrimônio e precisa ser 

melhor investigada.

Da mesma forma que observamos melhoras no volume de homicídios em 2013 compa-

rado com 2012, também o número de pessoas mortas por policiais em serviço sofreu 

alterações significativas. A redução do volume de pessoas mortas em confronto com as 

Polícias Civil e Militar na Capital chegou a 52,8%, o que significa 177 mortos a menos que 

o verificado durante o ano de 2012.

TAXA DE HOMICÍDIOS - MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES
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Acreditamos que estes dados também tenham relação com as mudanças na forma de 

classificação deste tipo de ocorrência, já que a Resolução SSP-05 de 7 de janeiro de 

2013 estabeleceu, além de procedimentos para o atendimento de vítimas de lesões cor-

porais graves, diretrizes para a elaboração de registros sobre  mortes em decorrência de 

intervenção policial e novos procedimentos operacionais e investigativos, o que serviu de 

estímulo para a redução do número de vítimas.

Além disso, a pesquisa Homicídios na cidade de São Paulo, já citada anteriormente, 

identificou que durante o primeiro semestre de 2013 houve aumento do volume de casos 

que tinham a participação de policiais de folga como autores. Isto também pode indicar 

que parte dos casos antes classificados como ‘resistência seguida de morte’ passaram 

a ser classificados como homicídios.

Neste sentido, talvez a redução do número de homicídios tenha sido ainda mais signifi-

cativa, já que supomos que pode ter havido uma migração de casos de mortes decor-

rentes da intervenção policial para homicídios. 
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Conclusões O aumento geral no volume de ‘Crimes Violentos’ em todas as regiões do Estado está 

relacionada aos crimes contra o patrimônio, que além de apresentarem grande volume 

de ocorrências registram uma clara tendência de crescimento nos últimos anos.

Além disso, verificamos que os municípios paulistas apresentam dinâmicas muito dife-

rentes. Em geral os locais em que roubos, roubos de veículos e latrocínios apresentaram 

piora são aqueles em que há maior circulação de pessoas, especialmente Capital e 

Grande São Paulo.

Com relação aos homicídios e estupros, a dinâmica é exatamente oposta: há uma rever-

são da tendência de crescimento do volume de ocorrências e, no caso dos homicídios, 

melhora das taxas de vitimização em diversos municípios paulistas.

Mesmo com a melhora significativa no número de homicídios e vítimas de homicídios 

em todo o Estado, algumas cidades permanecem apresentando taxas de vitimização 

bastante elevadas. Em geral, os locais mais afetados não são necessariamente aqueles 

com maior circulação de pessoas (como relatado nos casos de roubo, roubo de veículo 

e latrocínios), o que alerta para a existência de outros fatores que afetam a dinâmica 

deste tipo de ocorrência. 

Percebemos que cada localidade tem problemas específicos e dinâmicas próprias, o que 

torna necessário o planejamento de ações diferenciadas voltadas à realidade de cada 

espaço. Mesmo quando os dados apresentados dizem respeito ao volume de ocorrências 

em cada um dos distritos policiais que compõem a Capital, vimos a necessidade de um 

planejamento diferenciado de atuação. É nítido que determinados distritos policiais são 

mais afetados por um determinado tipo de crime do que outros e por isso as ações da 

polícia devem ser planejadas de forma a atender as necessidades de cada local.

Por fim, ainda que as dinâmicas regionais sejam diferentes, o impacto da mudança de 

atuação da polícia foi sentido em todas as regiões do Estado. Na verdade, o fato de as 
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polícias adotarem procedimentos mais claros e padronizados permitiu que muitos locais 

fossem beneficiados pela redução da letalidade, mesmo aqueles em que este problema 

não era tão evidente.

Neste sentido, fica claro que alterações em procedimentos baseados em diagnósticos 

conseguem produzir significativo impacto em todo o Estado. E este é caminho que acre-

ditamos que deva ser seguido para a redução do volume de ‘Crimes Violentos’ em São 

Paulo: realização de diagnósticos sobre as realidades locais e de planos de ação volta-

dos ao tratamento dos principais problemas de segurança de cada um destes espaços.

Somente um processo de mudança na forma de desenvolvimento da política de seguran-

ça pública que leve em consideração a necessidade de planejamento e desenvolvimento 

de ações focadas em localidades prioritárias será capaz de reverter o acentuado aumento 

de crimes verificado nos últimos anos. É o que esperamos que ocorra ao longo de 2014.
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