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Histórico 

• O Instituto Sou da Paz atua há mais de 10 anos com segurança pública 

• Em 2012, delimitou como foco de atuação a redução de roubos e homicídios 

• Com essa nova agenda, tem buscado uma maior aproximação com a Polícia 

Civil para compreender seu trabalho, desafios e gargalos. 

• Realizou um estudo de caso na cidade de São Paulo para compreender a 

dinâmica de trabalho de alguns DPs com foco na investigação de roubos.  

 



Panorama dos roubos em São Paulo 
 Roubos correspondem à maioria dos Crimes Violentos (roubos, roubos de veículos, 

estupros, sequestros, latrocínios e homicídios dolosos) registrados pela Polícia. 

Fonte: SSP/SP, Elaboração: Instituto Sou da Paz 



Funcionamento de um Distrito Policial 



Atividade policial: os dados disponíveis 
 

A Secretaria de Segurança Pública de SP disponibiliza em seu site, 

trimestralmente, informações sobre a atividade das Polícias, tais como: 

 

 

 

 

 

Essas informações estão desagregadas por regiões do estado (capital, Grande 

SP, interior), por município (exceto São Paulo) e por Distrito Policial.  



Atividade policial: inquéritos policiais 
instaurados, 1996-2011 
 

Fonte: SSP/SP, Elaboração: Instituto Sou da Paz 



Atividade policial: prisões efetuadas,  
1996-2011 

Fonte: SSP/SP, Elaboração: Instituto Sou da Paz 



Atividade policial: prisões em flagrante e  
por mandado, 2002-2011 

Fonte: SSP/SP, Elaboração: Instituto Sou da Paz 



Roubos na cidade de São Paulo  
em 2011 



Atividade policial em 2011: inquéritos 
instaurados segundo crime 
 

Fonte: DECAP, Elaboração: Instituto Sou da Paz 



Inquéritos instaurados X BOs (roubo e 
extorsão) 
 



Estudo de caso sobre o trabalho  
investigativo da Polícia Civil 

•  Local: Jabaquara 

• Região com diversidade social e grande fluxo de pessoas 

•  Altos índices de roubos e roubos de veículos 

• 35º DP, 2ª Central de Flagrantes e 1ª Cia – 3º BPM/M 

 



Estudo de caso sobre o trabalho  
investigativo da Polícia Civil 



Estudo de caso sobre o trabalho  
investigativo da Polícia Civil 



Desafios para São Paulo avançar na 
investigação e elucidação de roubos 
 




