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RESUMO EXECUTIVO
A polícia só é polícia porque é autorizada legalmente a usar a força. Por definição, policiais recebem o aval 
do estado para regular relações interpessoais por meio da comunicação, táticas físicas e o uso de armas. O 
desafio é determinar – preferencialmente com ampla participação da sociedade – como as forças de segurança 
devem usar esse mandato e a melhor forma de minimizar as mortes de suspeitos e policiais.  

De 2012 a 2016, 2.143 pessoas foram mortas por policiais militares e civis em serviço e fora de serviço 
na cidade de São Paulo.1 Chama atenção, ainda, o assassinato de 243 policiais na capital nesse período.2  
Enquanto 65% das vítimas fatais de intervenções policiais foram mortas por agentes em serviço, 80% dos 
policiais morreram quando estavam sozinhos, em seu horário de folga.³ 

Algumas medidas foram implementadas nos últimos anos voltadas à contenção da letalidade e da vitimização 
policial no Estado de São Paulo. Desde 2011, por força da Resolução SSP-45, o Departamento Estadual 
de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passou a investigar todos os casos de “resistência seguida de 
morte” ocorridos na capital e Grande São Paulo com participação de policiais militares, civis ou guardas 
civis.4 Já em janeiro de 2013, o então Secretário da Segurança Pública Fernando Grella Vieira determinou 
que o socorro em casos de homicídio, latrocínio e morte decorrente de intervenção policial no estado fosse 
realizado prioritariamente pelo serviço de saúde especializado e não mais por policiais.5 Dois anos depois, o 
ex-Secretário Alexandre de Moraes editou uma resolução para fortalecer a preservação do local do crime de 
homicídio envolvendo agentes do estado até a chegada de delegados e perícia.6  

Em relação à vitimização policial, vem sendo ampliada a Operação Delegada, convênio firmado entre a 
Prefeitura e a Polícia Militar em 2009 por meio do qual policiais em horário de folga atuam para a administração 
municipal, uma alternativa à prestação de serviços informais de segurança privada que frequentemente os 
colocam em risco.7

Todavia, apesar de avanços pontuais, a vitimização e a letalidade policial continuam sendo problemas sérios 
no estado. Foram registrados números recordes de mortes provocadas por policiais nos anos de 2014 e 2015, 
e o risco de vitimização para policiais permanece alto, particularmente fora de serviço. 
  

1Foram contabilizadas todas as mortes cometidas por policiais, incluindo mortes decorrentes de oposição à intervenção policial e 
homicídios ocorridos entre janeiro de 2012 e setembro de 2016. Corregedorias das Polícias Civil e Militar publicados em Diário Oficial. 
Disponível em: www.imprensaoficial.com.br (Executivo – Caderno 1, Segurança Pública). 
2Id.
³Id.
4Resolução SSP-45, de 6 de abril de 2011. O termo “resistência seguida de morte” consta na resolução. Disponível em: https://goo.gl/
txi4L. A Portaria DGP-16 de 30 de abril de 2013 modificou essa norma, estabelecendo que as mortes cometidas policiais em serviço 
na Grande São Paulo passassem a ser investigadas pelos Setores de Homicídios das respectivas Delegacias Seccionais de Polícia. 
A portaria também determinou que mortes cometidas por policiais fora de serviço fossem investigadas pelos distritos policiais 
correspondentes, independentemente de terem ocorrido na capital ou em municípios da região metropolitana. Disponível em: https://
goo.gl/KEEjDe. 
5Resolução SSP-05, 7 de janeiro de 2013. Disponível em https://goo.gl/2RywLA. Para mais informações, acesse “Entenda a 
Regulamentação da Resolução 5/2013”, Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Disponível em: https://goo.gl/
X5AwFp. 
6Resolução SSP-40, de 24 de março de 2015. Disponível em https://goo.gl/BX2xfb. 
7“Governo de SP amplia a Atividade Delegada na Capital”, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 18 de março de 
2013. Disponível em https://goo.gl/RpDoyG. “Operação Delegada é ampliada para toda a cidade”, Prefeitura do Estado de São Paulo, 
8 de abril de 2011. Disponível em https://goo.gl/G6vkUg. A Operação Delegada foi um projeto piloto criado em 2009 durante a gestão 
do então prefeito Gilberto Kassab. Quatro anos depois, em 2013, a Lei Complementar No 1.227 instituiu a Diária Especial por Jornada 
Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM) aos integrantes da Polícia Militar, que ampliou a Operação Delegada para o estado. 
Em seu artigo 1º, a lei determina que a DEJEM corresponde a oito horas contínuas de atividade operacional de polícia ostensiva, fora 
da jornada normal de trabalho policial, limitada à execução de dez diárias mensais. Aprovada em janeiro de 2016, a Lei Complementar 
No 1.280 instituiu a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Civil (DEJEC), referente aos policiais civis, com 
determinação acerca da jornada máxima permitida idêntica à estabelecida pela DEJEM. Disponível em: https://goo.gl/3WqrCL (DEJEM) 
e https://goo.gl/vzoVEh (DEJEC). 
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8Após a publicação da Resolução Conjunta No 2 pelo Conselho Superior da Polícia Federal e o Conselho Nacional de Chefes de Polícia 
Civil no dia 4 de janeiro de 2015, a classificação “morte decorrente de intervenção policial” no Estado de São Paulo foi substituída por 
“morte decorrente de oposição à intervenção policial”. Disponível em: https://goo.gl/i5otbP. Utilizaremos o termo “morte decorrente de 
oposição à intervenção policial” neste relatório.
9Esse resultado é consistente com dados sobre o perfil da vítima do latrocínio publicados no Boletim Sou da Paz Analisa sobre o 
terceiro trimestre de 2016. Disponível em: https://goo.gl/w5djFp.  

O que explica a gravidade e persistência desses fenômenos na cidade de São Paulo? Quais são os fatores 
e circunstâncias que levam policiais a matar e morrer? Para responder a essas perguntas, pesquisadores 
do Instituto Sou da Paz se debruçaram sobre mais de 700 boletins de ocorrência de “mortes decorrentes 
de intervenção policial” e mortes violentas com vítimas policiais ocorridos na capital em 2013 e 2014, de 
maneira a contribuir para a preservação da vida de policiais e suspeitos e para uma polícia mais efetiva.8 
Optou-se por analisar a vitimização e letalidade paralelamente para avaliar em que medida esses fenômenos 
se retroalimentam ou resultam de um cenário de confronto crescente, lançando, assim, um olhar mais amplo 
sobre o uso da força letal.   

Os boletins revelaram que um número expressivo de policiais assassinados foi morto em seu horário de folga, 
sobretudo durante roubos – a si próprios ou terceiros – com disparos na cabeça.9 Apesar de serem treinados 
para lidar com oponentes armados, muitos policiais também morreram quando tentaram impedir crimes 
em andamento, especialmente quando estavam fora de serviço e, portanto, sem apoio e sem aparatos de 
proteção individual.

Por sua vez, grande parte das mortes decorrentes de intervenção policial envolveu policiais em serviço que 
realizaram abordagens com base em “fundada suspeita” ou informações recebidas via rádio a respeito de 
roubos. Houve convergência, ainda, entre as regiões da cidade em que policiais mataram e morreram – bairros 
periféricos da capital, especialmente nas Zonas Leste e Sul. 

Cabe destacar que ao menos quatro boletins de ocorrência de morte decorrente de oposição à intervenção 
policial trouxeram informações sobre a dinâmica das mortes que foram refutadas por investigações posteriores 
realizadas pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Além disso, 67 dos 540 boletins 
de ocorrência de morte decorrente de oposição à intervenção policial na capital em 2013 e 2014 suscitaram 
dúvidas sobre a legitimidade do uso da força letal. Entre esses, 33 registros continham indícios de excessos 
por parte dos agentes envolvidos. 

Finalmente, cumpre frisar que as análises aqui apresentadas foram possíveis graças à disponibilização de 
boletins de ocorrência pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Houve divergências 
relevantes, contudo, entre a quantidade de mortes envolvendo policiais segundo as estatísticas oficiais e os 
boletins acessados. 
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RECOMENDAÇÕES 
PRIORITÁRIAS

AMPLIAR E DIVULGAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA POLICIAIS FORA DE SERVIÇO

INVESTIR NA FORMAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUADOS DAS POLÍCIAS

PADRONIZAR O REGISTRO DE INFORMAÇÕES NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA DE 
HOMICÍDIO, LATROCÍNIO E MORTE DECORRENTE DE OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO POLICIAL

MONITORAR O CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E 
ADMINISTRATIVOS ADOTADOS POR POLICIAIS EM CASO DE MORTE OU LESÃO GRAVE

UNIFORMIZAR O PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO DAS MORTES DECORRENTES DE 
INTERVENÇÃO À OPOSIÇÃO POLICIAL 

FORTALECER O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL

MANTER UMA DIRETRIZ POLÍTICA CLARA DOS ATORES POLÍTICOS (GOVERNADOR 
DO ESTADO E SECRETÁRIO DE SEGURANÇA) E OS CHEFES DAS POLÍCIAS ACERCA DA 
LETALIDADE POLICIAL

DIVULGAR DADOS SOBRE A LETALIDADE VIOLENTA NAS TRÊS REGIÕES DO ESTADO E 
PUBLICAR INFORMAÇÕES SOBRE OS BATALHÕES ENVOLVIDOS NOS CASOS DE MORTE 
DECORRENTE DE OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO POLICIAL, BEM COMO AS EVENTUAIS 
PUNIÇÕES LIGADAS A ESTAS OCORRÊNCIAS

REATIVAR A COMISSÃO ESPECIAL PARA REDUÇÃO DA LETALIDADE EM AÇÕES 
ENVOLVENDO POLICIAIS

Para atenuar os riscos que policiais enfrentam diariamente e conter as mortes 

decorrentes de intervenção policial na cidade de São Paulo, o Instituto Sou da Paz 

sugere as dez medidas prioritárias a seguir:

FORTALECER PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA PARA POLICIAIS
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JUSTIFICATIVA
As estatísticas sobre mortes envolvendo policiais publicadas pelas Corregedorias das Polícias Civil e Militar 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo revelam a magnitude do problema e a necessidade de diagnósticos 
para subsidiar a formulação de políticas voltadas a seu enfrentamento. Entre 2012 e 2016, 2.143 civis foram 
mortos por policiais em serviço e fora de serviço na capital. No mesmo período, foram registradas 243 mortes 
de policiais civis e militares em serviço e fora de serviço na cidade de São Paulo. 

Com relação à distribuição das vítimas por corporação, entre 2012 e 2016 houve pelo menos cinco policiais 
militares mortos para cada policial civil morto, o que reflete o maior efetivo da Polícia Militar e a natureza do 
seu trabalho (policiamento ostensivo). Entretanto, há três policiais militares para cada policial civil no Estado, 
enquanto cinco vezes mais mortes de policiais militares, mesmo quando considerados apenas os policiais 
mortos em folga. 

Policiais civis e militares mortos na capital (2012 - 2016)

Civis mortos por policiais e policiais mortos na capital – Polícias em serviço e fora de serviço (2012 – 2016)

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

11

64

11

53

11

37

5

36

53

465

39

325

31

26

42

500
413 440

14

53

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Mortes em serviço Mortes fora de serviço

Policiais mortos Civis mortos

10Dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar publicados em Diário Oficial.
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De acordo com dados oficiais, dos 243 policiais mortos na capital entre 2012 e 2016, 52 morreram em serviço 
e 191 durante o horário de folga. Ou seja, oito a cada dez policiais vítimas fatais de violência morreram em 
seu horário de folga. O número absoluto de casos por ano em serviço variou pouco desde 2012, registrando 
redução significativa apenas em 2015.10  Por sua vez, as mortes de policiais fora de serviço caíram entre 2012 
e 2016, apesar de uma pequena oscilação em 2014.



Cabe destacar que policiais civis e militares correspondem a uma parcela significativa das vítimas de latrocínio 
na capital. Segundo boletins de ocorrência de latrocínio disponíveis no portal “Transparência - SSP”, 17% das 
vítimas de roubo seguido de morte na capital em 2014 eram policiais.11 

Já as mortes provocadas por policiais civis e militares em São Paulo atingiram recorde histórico na capital em 
2014, superando até o ano de 2012, que foi marcado por confrontos entre policiais e criminosos. Como indica 
o gráfico abaixo, o ano de 2013 foi atípico, com queda do número de pessoas mortas por policiais em serviço 
e crescimento expressivo das ocorrências em horário de folga em relação ao ano anterior. 

Somadas as mortes provocadas por agentes em serviço e fora de serviço, a proporção entre pessoas mortas 
por policiais militares e pessoas mortas por policiais civis foi 17:1 entre 2012 e 2016. Todavia, a disparidade 
na participação de policiais civis e militares nas mortes cai sensivelmente entre os agentes fora de serviço no 
mesmo período – de 32:1, entre policiais em serviço, para 9:1, entre policiais de folga. Dado o maior efetivo e 
natureza do policiamento realizado pela Polícia Militar, essa diferença não surpreende.

Pessoas mortas por policiais na capital (2012 - 2016)

2012 2013 2014 2015 2016

341

273

140

276

165 160 155
124

345

164

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Pessoas mortas por policiais em serviço Pessoas mortas por policiais fora de serviço

11Portal “Transparência - SSP”, Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Disponível em: https://goo.gl/rx3zrW.
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Policiais mortos na capital por situação e corporação (2012 – 2016)

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Situação do policial morto

Em serviço

Em serviço e fora 
de serviço

Fora de serviço

Corporação

Polícia Civil

Polícia Civil

Polícia Civil

Polícia Militar

Polícia Militar

Polícia Militar

PM : PC

PM : PC

PM : PC

2012

2

7

5

9

57

48

5:1

8:1

10:1

2014

3

10

6

8

43

35

3:1

4:1

6:1

2013

2

9

7

12

44

32

6:1

5:1

5:1

2015

0

6

7

5

30

25

-

5:1

4:1

2016

3

10

7

8

27

19

3:1

3:1

3:1

2012 - 2016

10

42

32

42

201

159

4:1

5:1

5:1
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12CHEVIGNY, P. G. Police deadly force as social control: Jamaica, Argentina, and Brazil. Criminal Law Forum, v. 1, n. 3, p. 389–425, 1990. 

Por fim, cabe ressaltar o número de pessoas mortas pelas polícias em serviço frente ao total de policiais 
mortos, que, no caso da Polícia Militar, variou entre 13:1 em 2013 e 34:1 em 2016, chegando a 53:1 em 
2015. Especialistas como Paul Chevigny sugerem que quando a relação entre pessoas mortas por policiais e 
policiais mortos supera a proporção de 15:1, a força letal pode estar sendo usada para outros propósitos que 
não a proteção da vida.12   

Policiais mortos versus civis mortos por policiais em serviço (2012 - 2016)

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Corporação

Polícia Civil

Polícia Militar

Indicador

Policiais mortos

Policiais mortos

Civis mortos por policiais

Civis mortos por policiais

Vítimas civis : policiais

Vítimas civis : policiais

2

9

13

328

7:1

36:1

3

8

7

338

2:1

42:1

2

12

7

158

4:1

13:1

0 3

5 8

9 6

264 270

- 2:1

53:1 34:1

2012 20142013 2015 2016
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Pessoas mortas por policiais por situação do policial e corporação (2012 - 2016)

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Situação do policial autor

Em serviço

Em serviço e fora 
de serviço

Fora de serviço

Corporação

Polícia Civil

Polícia Civil

Polícia Civil

Polícia Militar

Polícia Militar

Polícia Militar

PM : PC

PM : PC

PM : PC

2012

13

27

18

328

483

106

25:1

18:1

6:1

2014

7

18

11

338

565

144

48:1

31:1

13:1

2013

7

24

21

158

384

139

23:1

16:1

7:1

2015 2016

9 6

22 20

12 14

264 270

498 420

128 150

29:1 45:1

23:1 21:1

11:1 11:1

2012 - 2016

42

118

76

1358

2025

667

32:1

17:1

9:1
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METODOLOGIA
O presente estudo tem como base boletins de ocorrência (BOs) de “morte decorrente de intervenção policial”, 
“homicídio doloso” e “latrocínio” – os dois últimos tendo como vítima fatal um(a) policial – registrados nos 
anos de 2013 e 2014 na capital paulista.13

Os boletins de morte decorrente de oposição à intervenção policial e de mortes de policiais civis foram 
solicitados via Lei de Acesso à Informação à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo em 
junho e setembro de 2015, através do portal SIC-SP.14 Já os registros de mortes de policiais militares foram 
solicitados diretamente à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo em setembro de 2015, com 
um ofício enviado ao Chefe da Corregedoria.15

Ao todo, o Instituto Sou da Paz recebeu informações provenientes de mais de 700 boletins de ocorrência, dos 
quais 92 versavam sobre a morte de policiais e 642 sobre mortes decorrentes de intervenção policial.16

Dez registros enviados pela Corregedoria da Polícia Militar foram desconsiderados por se tratarem de 
informações complementares ou outros crimes, ou por não descreverem vítimas fatais.17  

Entre os boletins solicitados sobre a morte de policiais civis provenientes da Secretaria da Segurança Pública, 
foram excluídos da análise dois boletins duplicados, um complementar, e doze registros sobre ocorrências de 
outras naturezas. 

Já em relação à solicitação de registros de morte decorrente de oposição à intervenção policial, foram 
desconsiderados 24 registros duplicados, 42 BOs complementares, 28 ocorrências sem indicação de vítima 
fatal e 14 casos em que não havia a descrição do “histórico”, ou seja, sem detalhes sobre a dinâmica dos fatos.  

  

Dados Analisados

Amostra: Boletins de ocorrência (BOs) de “homicídio”, “latrocínio”, 
e “morte decorrente de intervenção policial”

Recorte geográfico: cidade de São Paulo (SP)

Recorte temporal: 2013 e 2014

68 mortes de policiais civis ou militares em serviço e fora de serviço 
614 mortes em decorrência de intervenção policial

13Após a publicação da Resolução Conjunta No 2 pelo Conselho Superior da Polícia Federal e o Conselho Nacional de Chefes de Polícia 
Civil no dia 4 de janeiro de 2015, a classificação “morte decorrente de intervenção policial” no Estado de São Paulo foi substituída por 
“morte decorrente de oposição à intervenção policial”. Disponível em: https://goo.gl/i5otbP.
14Pedido de informação via Sistema Integrado de Informações ao Cidadão (SIC.SP) número 38022157750, de 15 de junho de 2015 – 
Solicita cópias de todos os boletins de ocorrência de casos de morte decorrente de intervenção policial registradas na capital durante 
os anos de 2013 e 2014. Pedido de informação via Sistema Integrado de Informações ao Cidadão (SIC.SP) número 593891512421, de 
25 de setembro de 2015 – Solicita cópias de todos os boletins de ocorrência registrados na capital em 2013 e 2014 que tiveram como 
vítimas fatais policiais civis.
15Ofício Instituto Sou da Paz 68/2015, de 22 de setembro de 2015 – Solicita cópias de todos os boletins de ocorrência registrados na 
capital em 2013 e 2014 que tiveram como vítimas fatais policiais militares.
16Vale destacar que os boletins de ocorrência elaborados pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) possuem maior 
detalhamento dos históricos das ocorrências, ao passo que os boletins das delegacias distritais tendem a ser mais sucintos, o que 
permitiu a análise de mais variáveis sobre mortes decorrentes de oposição à intervenção policial. 
17Foram recebidos três boletins de ocorrência complementares, três sem descrição de uma vítima fatal, dois sobre o desaparecimento 
de pessoas e dois suicídios. 
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18Dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar publicados em Diário Oficial.
19Enquanto as estatísticas oficiais divulgadas pela Corregedoria da Polícia Civil indicam a morte de 19 policiais civis na capital paulista 
ao longo de 2013 e 2014, o total de vítimas identificado por meio da leitura dos boletins de ocorrência foi quase cinco vezes menor. 
No caso das mortes de policiais militares, o total de vítimas identificadas nos boletins de ocorrência é 26% menor que o indicado nos 
dados oficiais.

Dessa forma, foi possível estudar uma amostra representativa de casos da realidade paulistana: 67 boletins 
de ocorrência com 68 vítimas fatais policiais – 64,2% dos casos contabilizados nas estatísticas oficiais – e 
534 ocorrências de mortes decorrentes de intervenção policial com 614 vítimas fatais – 83,8% dos casos 
contabilizados nas estatísticas. 

Houve divergências relevantes entre a quantidade de mortes envolvendo policiais segundo as estatísticas 
oficiais e os dados dos boletins de ocorrência que o Instituto Sou da Paz recebeu.   

Contudo, há uma correlação moderada entre as duas séries de dados, o que sugere que os números obtidos 
através da leitura dos boletins de ocorrência são representativos do universo de casos de mortes de policiais, 
especialmente policiais militares.

DIVERGÊNCIAS ENTRE ESTATÍSTICAS OFICIAIS E BOLETINS DE OCORRÊNCIA

VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Os dados oficiais publicados no Diário Oficial pelas Corregedorias de Polícia indicam que foram registradas 
as mortes de 106 policiais civis e militares em serviço e fora de serviço nos anos de 2013 e 2014 na capital.18  
Todavia, o Instituto Sou da Paz identificou apenas 67 ocorrências com a morte de policiais e um total de 68 
vítimas fatais por meio da análise dos boletins de ocorrência fornecidos pela Secretaria da Segurança Pública 
e pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo.19

Policiais civis e militares mortos em serviço e fora de serviço (2013 - 2014)   

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP e dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar.
 Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Estatísticas oficiais

Boletins analisados

Policiais civis mortos

Policiais civis mortos

Policiais militares mortos

Policiais militares mortos

Total de vítimas

Total de vítimas

2013

2013

9

-

44

36

53

36

TOTAL

TOTAL

19

4

87

64

106

68

2014

2014

10

4

43

28

53

32
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Total de policiais civis e militares mortos em serviço e fora de serviço  (2013 - 2014)

2013
JAN JANFEV FEVMAR MARABR ABRJUL JULOUT OUTMAI MAIAGO AGONOV NOVJUN JUNSET SETDEZ DEZ

2014

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP e dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar.
Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Dados do Diário Oficial (total de vítimas) Dados dos boletins (total de vítimas) 

2

6 66

5

3

5

2
3

7

4 4 44

1

11 1

3 3 3

5 5

8 8 8

4

2

3 3 3

5 5

6

3 3
4

3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

2

LETALIDADE POLICIAL

De acordo com dados publicados no Diário Oficial pelas Corregedorias de Polícia, foram registradas 733 
vítimas de intervenções policiais em 2013 e 2014, contabilizando casos que envolveram agentes das Polícias 
Civil e Militar em serviço e fora de serviço.20 Entretanto, o Instituto Sou da Paz identificou 534 ocorrências 
de mortes decorrentes de intervenção policial com 614 vítimas fatais através da leitura dos boletins de 
ocorrência. É possível que essa divergência esteja relacionada a mudanças na classificação dos casos durante 
a consolidação das estatísticas oficiais.21 

De toda forma, o número de vítimas fatais contabilizadas através dos boletins e os dados oficiais apresentam 
a mesma tendência ao longo dos meses, o que valida a amostra de casos analisados.22

Mortes decorrentes de intervenção policial em serviço segundo fonte de dados e mês (2013 - 2014) 

28

5

15 14
16

26
20

19 19
22

33

25

40

18

40
37

34

38

34

22

29 29

42
37

34

17

23
26

31

32

29

40

51

37
33

32

40

25

37 35

45
50

19
20

21

1414

2013
JAN JANFEV FEVMAR MARABR ABRJUL JULOUT OUTMAI MAIAGO AGONOV NOVJUN JUNSET SETDEZ DEZ

2014

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP e dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar.
 Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Dados do Diário Oficial (total de vítimas) Dados dos boletins (total de vítimas) 

20Dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar publicados em Diário Oficial.
21Alguns casos com o envolvimento de policiais militares fora de serviço podem ter sido contabilizados como “homicídio doloso com 
provável excludente de ilicitude”.
22Foi identificada forte correlação entre as duas séries de dados.

09



Linha de Frente 13Vitimização policial

VITIMIZAÇÃO POLICIAL
Entre 2013 e 2014, as mortes de 68 policiais civis e militares em serviço e fora de serviço foram registradas 
na capital, segundo os boletins acessados. Houve ligeira redução de mortes de policiais na cidade de São 
Paulo em 2014 em relação ao ano anterior. 

Cerca de 40% das ocorrências com vítimas fatais policiais aconteceram entre sexta e sábado, resultado que 
não apresenta diferenças significativas entre os anos analisados. 

Nota-se uma prevalência de casos entre 18h e 23h59. É preciso destacar que a distribuição temporal 
de homicídios de policiais em que a motivação do crime não foi especificada teve frequência semelhante 
no período matutino e noturno, enquanto mortes relacionadas a ocorrências de roubo aconteceram 
majoritariamente no período noturno.

DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DAS MORTES

Total de ocorrências e policiais mortos por ano (2013 - 2014)

Percentual de policiais mortos por dia da semana (2013 - 2014)

Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Ocorrências Vítimas Fatais

35 36

32 32

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

14,9%

16,4%

19,4%

20,9%

11,9%

7,5%

9,0%

2013 2014
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Percentual de policiais mortos segundo o período do dia e circunstância da morte (2013 - 2014)

Policial morto durante 
tentativa de roubo

Total geralPolicial vítima de homicídio 
(sem mais especificações)

20% 20%

13,3%
17,9% 16,4%

26,9%

17,9%

37,3%

1,5%

32,1%

39,3%

7,1%
3,6%

46,7%

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Madrugada (0h - 5h59) Manhã (6h - 11h59) Tarde (12h - 17h59) Noite (18h - 23h59) Hora Incerta

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. 
Elaboração: Instituto Sou da Paz

Nenhuma vítima fatal

Uma vítima fatal

Duas vítimas fatais

Três vítimas fatais

Quatro vitímas fatais 

Quanto à distribuição geográfica das ocorrências, ao menos uma morte de policial foi registrada em 29 
distritos policiais da capital em 2013 e 24 em 2014, havendo mais casos na Zona Leste da capital.

Policiais mortos por distritos policiais da capital (2013 - 2014)

11

1º - DP Sé
2º - DP Bom retiro
3º - DP Campos Elísios
4º - DP Consolação
5º - DP Aclimação
6º - DP Cambuci
7º - DP Lapa
8º - DP Brás
9º - DP Carandiru
10º - DP Penha da França
11º - DP Santo Amaro
12º - DP Pari
13º - DP Casa Verde
14º - DP Pinheiros
15º - DP Itaim Bibi
16º - DP Vila Clementino

17º - DP Ipiranga
18º - DP Alto da Moóca
19º - DP Vila Maria
20º - DP Água Fria
21º - DP Vila Matilde
22º - DP São Miguel Paulista
23º - DP Perdizes
24º - DP Ponte Rasa
25º - DP Parelheiros
26º - DP Sacomã
27º - DP Campo Belo
28º - DP Freguesia do Ó
29º - DP Vila Diva
30º - DP Tatuapé
31º - DP Vila Carrão
32º - DP Itaquera

33º - DP Pirituba
34º - DP Vila Sônia
35º - DP Jabaquara
36º - DP Vila Mariana
37º - DP Campo Limpo
38º - DP Vila Amália
39º - DP Vila Gustavo
40º - DP Vila Santa Maria
41º - DP Vila Rica
42º - DP Pq. São Lucas
43º - DP Cid. Ademar
44º - DP Guaianases
45º - DP Vila Brasilândia
46º - DP Perus
47º - DPCapão 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 Vila Alpina
57º - DP Pq. da Moóca
58º - DP Vila Formosa
59º - DP Jd. Noêmia
62º - DP Ermelino Matarazzo
63º - DP Vila Jacuí
64º - DP Cidade A. E. Carvalho
65º - DP Artur Alvim
66º - DP Vale do Aricanduva

67º - DP Jd. Robru
68º - DP Lajeado
69º - DP Teotônio Vilela
70º - DP Vila Ema
72º - DP Vila Penteado
73º - DP Jaçanã
74º - DP Jaraguá
75º - DP Jd. Arpoador
77º - DP Santa Cecília
78º - DP Jardins
80º - DP Vila Joaniza
81º - DP Belém
83º - DP Pq. Bristol
85º - DP Jd. Mirna
87º - DP Vila Pereira Barreto
89º - DP Portal do Morumbi

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

2013 2014
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Inativo

Indeterminada

Na ativa

Policiais mortos segundo a situação do policial (2013 - 2014)

Situação funcional das vítimas fatais (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP e dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar.
Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Em serviço Fora de serviço Inativo

Os boletins de ocorrência revelaram que em 2013 e 2014 predominou a vitimização de policiais militares 
– o que é esperado tanto pelo tipo de policiamento realizado pela Polícia Militar (ostensivo), quanto pelo 
tamanho dos efetivos das duas corporações.24 

Além disso, dos 67 assassinatos de policiais na capital aos quais a equipe de pesquisa teve acesso, 47 
envolveram policiais fora de serviço, ou 70%  do total de casos. 

Em apenas cinco dos 67 BOs, foi possível afirmar que o policial morto estava em seu horário de serviço. Em 
outros 15 casos, a narrativa do boletim não permitiu  precisar a situação em que se encontrava a vítima. 

Ademais, 57,4% dos policiais identificados como vítimas fatais de homicídios e latrocínios em 2013 e 2014 
estavam na ativa. Entre os batalhões da Polícia Militar que registraram maior número de policiais mortos, 
destacaram-se o 3º BPM/M, 19º BPM/M, 28º BPM/M, 37º BPM/M e 39º BPM/M.

Apenas nove localidades apresentaram ocorrências com vítimas fatais policiais em 2013 e 2014, cinco delas 
localizadas na Zona Leste, duas na Zona Norte e duas na Zona Sudeste.23

PERFIL DA VÍTIMA FATAL

23Os seguintes distritos policiais da Capital registraram mortes de policiais em 2013 e 2014: 10º DP - Penha de França (quatro 
ocorrências); 44º DP – Guaianases (quatro ocorrências); 45º DP - Vila Brasilândia (três ocorrências); 53º DP - Parque do Carmo (duas 
ocorrências); 59º DP - Jardim Noêmia (duas ocorrências); 65º DP - Artur Alvim (duas ocorrências); 74º DP – Jaraguá (duas ocorrências); 
83º DP - Parque Bristol (duas ocorrências); 95º DP – Heliópolis (duas ocorrências).  
24Segundo dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Polícia Militar do Estado de São Paulo contava com 89.478 homens 
e mulheres em 2014, e a Polícia Civil, com 32.278. Disponível em: https://goo.gl/Wg8YYs. 

25%

12,5%

18,8%

72,2% 68,8%2,8% 2013 2014

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

20,6%

22,1%

57,4%Total
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Os boletins ainda mostraram que as vítimas fatais policiais são majoritariamente homens, brancos, com 
idades entre 30 e 44 anos. 

Características demográficas das vítimas fatais (2013 - 2014)

1,5%

7,4%

64,7%

35,3%

59,7%56,3%62,9%

40,3%43,8%37,1%

14,7%
4,4%

98,5%

25%

44,1%

2,9%

1,5%

Gênero Cor

Idade

Na maior parte das ocorrências, o policial foi abordado enquanto estava sozinho. No ano de 2014 há mais 
ocorrências que indicam que o policial estava acompanhado quando sofreu a abordagem.

Quando há informações sobre os autores do crime, prevalecem relatos sobre a presença de dois ou mais  indivíduos. 

DINÂMICA DAS MORTES

Situação da vítima no momento da abordagem (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP e dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar.
Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Feminino Masculino

45 a 59 anos 60 anos ou mais30 a 44 anos17 a 29 anos

Branca Negra Amarela Sem informação

Sem informação

Acompanhado Sozinho

Total2013 2014
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Número de autores descritos por ocorrência (2013 - 2014)

Em apenas um caso, foi verificada a morte de mais de um policial. Em dois casos, outros policiais também 
sofreram agressões, mas não foram mortos. Há três casos com vítimas fatais policiais e não policiais (amigos 
e familiares dos policiais), dois onde também foi relatada a morte de um suspeito e três com a identificação 
de suspeitos feridos.

Um total de 29,8% dos policiais foram mortos após assaltos, 20,9% morreram em circunstâncias onde houve 
indícios de premeditação, 11,9% foram alvejados enquanto tentavam impedir crimes contra terceiros no 
seu horário de folga, 7,5% morreram durante o atendimento a  ocorrências, 9% enquanto desempenhavam 
atividades de segurança privada e 3% foram assassinados pelos próprios familiares.  

Em aproximadamente 18% dos casos de homicídio, não havia informações sobre o autor ou a circunstancia 
das mortes.

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Total

25,4%

43,3%

10,4%

4,5%

1,5%
1,5%

13,4%

2013

28,6%

51,4%

5,7%

11,4%

2,9%

3 8 Indeterminado1 42 6

2014

21,9%

34,4%

15,6%

6,3%

3,1%
3,1%

15,6%

Circunstâncias das mortes de policiais (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

(1) Ocorrências de roubo seguido de morte sem mais detalhes sobre a dinâmica que levou à morte do policial .
(2) Ocorrências em que a vítima não reagiu, mas foi identificada como policial e morta por essa razão.

Homicídio com circunstância não especificada

Assassinato com indício de premeditação 

Assassinato cometido por familiares da vítima

Policial morto em serviço durante 
atendimento a ocorrência

Policial morto fora de serviço intervindo 
em crime em andamento

Latrocínio: circunstância não especificada (1)

Latrocínio: policial morto após ter reagido  
a um roubo

Latrocínio: policial morto após ter sido 
identificado por assaltante (2)

Policial morto enquanto desempenhava 
atividade de segurança

20,9%

17,9%

13,4%

6,0%

9,0%

11,9%

10,4%

7,5%

3,0%
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INTERVENÇÕES EM CRIMES EM ANDAMENTO

Aproximadamente 12% dos boletins analisados em ambos os anos descreveram casos de policiais mortos 
durante sua folga quando tentaram impedir crimes em andamento.25

Um dos policiais que morreu ao intervir em tentativa de roubo foi um soldado assassinado na Zona Leste 
em novembro de 2013.26 Segundo o boletim de ocorrência, o policial de 38 anos do 39º BPM/M estava com 
seu veículo em um posto de combustível quando foi abordado por dois indivíduos, que teriam anunciado um 
assalto à loja de conveniência do posto. A vítima se identificou como policial e entrou em luta corporal com 
um dos indivíduos, que efetuou três disparos contra a vítima, dois no peito e um no rosto . 

Em dezembro de 2013, ainda, um policial de 46 anos lotado na 3ª Cia do 19º BPM/M morreu durante abordagem 
a um indivíduo que correu ao avistar a viatura.27 Os dois policiais a bordo do veículo desembarcaram e passaram 
a persegui-lo a pé, mas a testemunha perdeu de vista seu colega, que acabou sendo baleado no rosto. Tanto a 
arma quanto o colete balístico do policial morto foram roubados. 

O “BICO”

Aproximadamente 9% das ocorrências analisadas trouxeram informações ou indícios de que o policial estaria 
exercendo atividade de segurança particular quando foi morto.

Em janeiro de 2013, um sargento aposentado de 49 anos foi morto enquanto trabalhava como segurança em 
uma casa noturna na região central da capital.28 A vítima teria tentado apartar uma briga iniciada dentro do 
estabelecimento e, diante da fuga dos indivíduos envolvidos, passou a persegui-los, quando foi empurrada 
e sua arma caiu no chão. Segundo o relato do BO, os indiciados subtraíram a arma do sargento e efetuaram 
disparos contra ele, atingindo-o no peito e na cabeça. O sargento morreu no local.

No mês de setembro do mesmo ano, um cabo de 39 anos da Polícia Militar morreu quando fazia a escolta de 
um veículo que realizaria a entrega de mercadorias para uma empresa.29 O veículo em que estava a vítima foi 
abordado por criminosos, que roubaram a pistola .40 de propriedade da corporação. O cabo do 37º BPM/M 
reagiu e disparou com a arma particular que também portava no momento, mas foi alvejado nas costas e 
faleceu no hospital. A arma que pertencia à Polícia Militar não foi recuperada.

25“Morto no exercício da função, fora de serviço” diz respeito aos casos em que policiais em folga intervieram em crimes em andamento. 
“Morto no desempenho de atividade de segurança” diz respeito aos casos em que há indícios de que o policial em folga estava 
desempenhado atividade de segurança particular (bico).
26Boletim de ocorrência registrado em 03/11/2013 no 63º DP – Vila Jacuí.
27Boletim de ocorrência registrado em 23/12/2013 no 69º DP – Teotônio Vilela.
28Boletim de ocorrência registrado em 19/01/2013 no 08º DP – Brás.
29Boletim de ocorrência registrado em 10/09/2013 no 47º DP – Capão Redondo.

15

Em janeiro de 2014, dois policiais militares foram acionados pelo COPOM em virtude de 
um roubo de veículo em andamento no bairro de Guaianazes (Zona Leste). De acordo com 
o policial que sobreviveu, três indivíduos desembarcaram do carro roubado e teve início 

uma perseguição a pé, que acabou com um dos dois policiais sendo baleado. O policial que 
acompanhava a vítima na viatura solicitou apoio via COPOM, mas a vítima – um soldado da 3ª 
Cia do 28º BPM/M de 29 anos – já havia sido atingida. Nesse caso, os policiais se encontravam 

em inferioridade numérica quando decidiram perseguir os criminosos a pé. (Boletim de 
ocorrência registrado em 01/01/2014 no 53º DP – Parque do Carmo)

MORTE EM GUAIANAZES
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MORTE APÓS IDENTIFICAÇÃO DA PROFISSÃO OU INDÍCIOS DE EXECUÇÃO

Indícios de premeditação foram identificados em aproximadamente 21% dos casos consultados. Em outros 
6% dos casos, a vítima foi morta durante um roubo após ser reconhecida como policial. Destaca-se que 
37% dos policiais mortos sofreram disparos na cabeça, sendo esta narrativa mais recorrente entre os casos 
de latrocínio.

30 Boletim de ocorrência registrado em 24/09/2013 no 101º DP – Jardim das Imbuias.
31Boletim de ocorrência registrado em 09/11/2013 no 72º DP – Vila Penteado.
32Boletim de ocorrência registrado em 18/11/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Percentual de ocorrências em que o policial sofreu disparo na cabeça (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Homicídio Latrocínio Total

29,5%

52,2%

37,3%

A maioria dos policiais mortos foi alvejada por disparos de armas de fogo, sendo que 47 dos 68 policiais 
estavam armados no momento da sua morte. Desses, 55,3% tiveram a arma subtraída pelos criminosos. 

Ao todo, há nos 67 boletins a descrição de 77 armas, sendo que a maior parte das armas descritas (77,9%) 
pertencia aos policiais vitimados. Entre as armas que pertenciam aos policiais e foram subtraídas, 60,7% 
eram pistolas Taurus.

ARMAS

Em setembro de 2013, por exemplo, um policial militar de 53 anos se encontrava em uma padaria quando 
três indivíduos usando bonés e capuzes adentraram o estabelecimento, ordenaram que o gerente se deitasse 
e dispararam contra a vítima, que morreu no hospital.30 Dois meses depois, um cabo estava em um salão de 
cabeleireiros localizado na Zona Norte quando dois indivíduos anunciaram um assalto.31 Ao perceberem que a 
vítima em questão estava armada, um dos criminosos teria avisado ao outro que se tratava de um policial. Em 
seguida, dispararam contra o rosto da vítima, de 46 anos, que morreu no local. Já em 2014, um policial civil de 
64 anos aguardava um amigo dentro de um veículo no mês de novembro quando uma motocicleta emparelhou 
com o carro e o condutor efetuou diversos disparos contra a vítima.32
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Terceiros que presenciaram os fatos e reportaram ocorrências à polícia compuseram somente 22,4% dos 
boletins analisados. Uma proporção semelhante de casos (23,9%) foi registrada por terceiros que chegaram 
ao local do crime, mas não presenciaram as mortes. Já os relatos feitos por acompanhantes de policiais 
mortos que visualizaram o crime representaram 19,4% dos boletins.

TESTEMUNHAS

Indivíduos responsáveis pelo relato das ocorrências (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Acompanhantes que presenciaram a ocorrência

Imagens gravadas

Sem informação

Policiais narraram a ocorrência

Suspeitos detidos

Terceiros que não presenciaram a ocorrência

Terceiros que presenciaram a ocorrência

10,4%

19,4%
22,4%

6%

23,9%

9%

9%
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DESTAQUES

VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Policiais correm maior risco de serem mortos nas sextas-feiras e sábados entre 18h00 
e 23h59 na Zona Leste da capital;

A vítima típica é do sexo masculino, branca, com idade entre 30 e 44 anos, e é alvejada 
com arma de fogo no seu horário de folga (70%);

Três entre dez policiais morreram durante tentativas de roubo contra si próprio. Entre 
estes, 45% reagiram ao roubo;

Um a cada dez policiais foi morto ao tentar intervir em crimes em andamento durante 
o seu horário de folga;

Um a cada quatro policiais mortos em 2013 e 2014 pode ter sido executado, tanto em 
homicídios premeditados quanto após sua identificação como policial durante roubos. 
Dentre as vítimas, 37% sofreram disparos na cabeça. 
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LETALIDADE POLICIAL
Segundo os boletins de ocorrência analisados, 214 pessoas foram mortas em intervenções policiais 
durante 196 ocorrências em 2013, contra 400 vítimas em 338 ocorrências em 2014 (aumento de 72,4% 
de intervenções fatais e 86,9% de vítimas). Considerando apenas as ocorrências envolvendo policiais em 
serviço, o número de ocorrências dobrou e o de vítimas quase triplicou.

Além do aumento de vítimas fatais, em 2014 também foi mais frequente o registro de ocorrências com mais 
de uma vítima fatal.

Total de ocorrências e suspeitos mortos (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

2013 2014

Número de vítimas fatais por ocorrência (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP e dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar.
Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Uma vítima fatal Duas vítimas fatais Três vítimas fatais

91,8%

7,1%

82,5%

16,6%
0,9%

2013 2014

As ocorrências de morte decorrente de oposição à intervenção policial se distribuíram de forma semelhante 
ao longo da semana, tanto nos casos em que o policial estava em serviço quanto fora de serviço. A maior parte 
dos casos ocorreu no período noturno, entre 18h e 23h59.

DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DAS MORTES

Ocorrências Vítimas Fatais

196

214

400

338

1%
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Nos dois anos analisados, houve maior concentração das mortes em distritos policiais localizados em áreas 
periféricas, especialmente nas Zonas Leste e Sul. Dentre os distritos com maior volume de ocorrências de 
morte decorrente de oposição à intervenção policial, destacam-se o 73º DP – Jaçanã e 89º DP – Portal do 
Morumbi no ano de 2013 e o 37º DP – Campo Limpo e 49º DP – São Mateus em 2014.

P22_G01

19,7%
16,9% 15,9%

46,6%

0,9%

Madrugada
(0h - 5h59)

Manhã
(6h - 11h59)

Tarde
(12h - 17h59)

Noite
(18h - 23h59) Sem informação

Percentual de mortes decorrentes de intervenção policial por período do dia (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Nenhuma vítima

Entre 1 e 3 suspeitos mortos

Entre 4 e 6 suspeitos mortos

Entre 7 e 10 suspeitos mortos

Entre 11 e 14 suspeitos mortos

Entre 15 e 17 suspeitos mortos

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. 
Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Mortes decorrentes de intervenção policial por distritos policiais da capital 
(Vítimas por distrito policial) (2013 - 2014)
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1º - DP Sé
2º - DP Bom retiro
3º - DP Campos Elísios
4º - DP Consolação
5º - DP Aclimação
6º - DP Cambuci
7º - DP Lapa
8º - DP Brás
9º - DP Carandiru
10º - DP Penha da França
11º - DP Santo Amaro
12º - DP Pari
13º - DP Casa Verde
14º - DP Pinheiros
15º - DP Itaim Bibi
16º - DP Vila Clementino

17º - DP Ipiranga
18º - DP Alto da Moóca
19º - DP Vila Maria
20º - DP Água Fria
21º - DP Vila Matilde
22º - DP São Miguel Paulista
23º - DP Perdizes
24º - DP Ponte Rasa
25º - DP Parelheiros
26º - DP Sacomã
27º - DP Campo Belo
28º - DP Freguesia do Ó
29º - DP Vila Diva
30º - DP Tatuapé
31º - DP Vila Carrão
32º - DP Itaquera

33º - DP Pirituba
34º - DP Vila Sônia
35º - DP Jabaquara
36º - DP Vila Mariana
37º - DP Campo Limpo
38º - DP Vila Amália
39º - DP Vila Gustavo
40º - DP Vila Santa Maria
41º - DP Vila Rica
42º - DP Pq. São Lucas
43º - DP Cid. Ademar
44º - DP Guaianases
45º - DP Vila Brasilândia
46º - DP Perus
47º - DPCapão 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 Vila Alpina
57º - DP Pq. da Moóca
58º - DP Vila Formosa
59º - DP Jd. Noêmia
62º - DP Ermelino Matarazzo
63º - DP Vila Jacuí
64º - DP Cidade A. E. Carvalho
65º - DP Artur Alvim
66º - DP Vale do Aricanduva

67º - DP Jd. Robru
68º - DP Lajeado
69º - DP Teotônio Vilela
70º - DP Vila Ema
72º - DP Vila Penteado
73º - DP Jaçanã
74º - DP Jaraguá
75º - DP Jd. Arpoador
77º - DP Santa Cecília
78º - DP Jardins
80º - DP Vila Joaniza
81º - DP Belém
83º - DP Pq. Bristol
85º - DP Jd. Mirna
87º - DP Vila Pereira Barreto
89º - DP Portal do Morumbi

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

2013 2014
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A distribuição de mortes decorrentes de intervenção policial pelo território foi semelhante à observada para 
o total de mortes violentas – homicídios dolosos, latrocínios e mortes decorrentes de intervenção policial –, 
indicando que algumas regiões da capital são mais sujeitas à letalidade violenta.

Mortes violentas por distritos policiais da capital - Ocorrências (2013 - 2014)

Entre 61 e 68 ocorrências de morte violenta

Entre 1 e 8 ocorrências de morte violenta

Entre 31 e 38 ocorrências de morte violenta

Entre 16 e 23 ocorrências de morte violenta

Entre 46 e 53 ocorrências de morte violentaEntre 9 e 15 ocorrências de morte violenta

Entre 39 e 45 ocorrências de morte violenta

Entre 24 e 30 ocorrências de morte violenta

Entre 54 e 60 ocorrências de morte violenta

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz
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2013 2014

1º - DP Sé
2º - DP Bom retiro
3º - DP Campos Elísios
4º - DP Consolação
5º - DP Aclimação
6º - DP Cambuci
7º - DP Lapa
8º - DP Brás
9º - DP Carandiru
10º - DP Penha da França
11º - DP Santo Amaro
12º - DP Pari
13º - DP Casa Verde
14º - DP Pinheiros
15º - DP Itaim Bibi
16º - DP Vila Clementino
17º - DP Ipiranga
18º - DP Alto da Moóca
19º - DP Vila Maria
20º - DP Água Fria
21º - DP Vila Matilde
22º - DP São Miguel Paulista
23º - DP Perdizes
24º - DP Ponte Rasa

25º - DP Parelheiros
26º - DP Sacomã
27º - DP Campo Belo
28º - DP Freguesia do Ó
29º - DP Vila Diva
30º - DP Tatuapé
31º - DP Vila Carrão
32º - DP Itaquera
33º - DP Pirituba
34º - DP Vila Sônia
35º - DP Jabaquara
36º - DP Vila Mariana
37º - DP Campo Limpo
38º - DP Vila Amália
39º - DP Vila Gustavo
40º - DP Vila Santa Maria
41º - DP Vila Rica
42º - DP Pq. São Lucas
43º - DP Cid. Ademar
44º - DP Guaianases
45º - DP Vila Brasilândia
46º - DP Perus
47º - DPCapão 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 Vila Alpina
57º - DP Pq. da Moóca
58º - DP Vila Formosa
59º - DP Jd. Noêmia
62º - DP Ermelino Matarazzo
63º - DP Vila Jacuí
64º - DP Cidade A. E. Carvalho
65º - DP Artur Alvim
66º - DP Vale do Aricanduva
67º - DP Jd. Robru
68º - DP Lajeado
69º - DP Teotônio Vilela
70º - DP Vila Ema
72º - DP Vila Penteado
73º - DP Jaçanã
74º - DP Jaraguá
75º - DP Jd. Arpoador

77º - DP Santa Cecília
78º - DP Jardins
80º - DP Vila Joaniza
81º - DP Belém
83º - DP Pq. Bristol
85º - DP Jd. Mirna
87º - DP Vila Pereira Barreto
89º - DP Portal do Morumbi
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
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Em média, houve uma morte de policial para cada nove vítimas de morte decorrente de oposição à 
intervenção policial (MDOIP) na capital no período de 2013 a 2014. Entre os distritos que registraram ao 
menos uma morte de policial, em 12 localidades a proporção de pessoas mortas para cada policial morto é 
maior do que a verificada para a capital – destaque para o 63º DP – Vila Jacuí onde foram verificados 17 casos 
de MDOIP para cada morte de policial. A comparação da distribuição territorial dos casos de MDOIP e mortes 
de policiais não indica uma correlação clara entre os fenômenos.  

Letalidade e vitimização policial por distritos policiais da capital (2013 - 2014)

Vítimas de MDOIP Vítimas policiais

46
74

33

87
45

72
38

20
73

39

9134028
19

90
91 7

23 77
2
31 8

12 81 52

4
5

6 18
5778

30

29
56 4217

58
31

3210
24 62

63
22 59

50
67
68

103
44

6421
65

66
41

54

53

4969

55

70

1493

361551
75 34

96
89

16
95

2627

35 83
97

1137

47
92 4399

102

100

101

48
98

85

25

80

46
74

33

87
45

72
38

20
73

39

9134028
19

90
91 7

23 77
2
31 8

12 81 52

4
5

6 18
5778

30

29
56 4217

58
31

3210
24 62

63
22 59

50
67
68

103
44

6421
65

66
41

54

53

4969

55

70

1493

361551
75 34

96
89

16
95

2627

35 83
97

1137

47
92 4399

102

100

101

48
98

85

25

80

Nenhum morto

Entre 1 e 3 mortos

Entre 4 e 6 mortos

Entre 7 e 9 mortos

Entre 10 e 12 mortos

Entre 13 e 15 mortos

Entre 16 e 18 mortos

Entre 19 e 21 mortos

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. 
Elaboração: Instituto Sou da Paz.
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2º - DP Bom retiro
3º - DP Campos Elísios
4º - DP Consolação
5º - DP Aclimação
6º - DP Cambuci
7º - DP Lapa
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38º - DP Vila Amália
39º - DP Vila Gustavo
40º - DP Vila Santa Maria
41º - DP Vila Rica
42º - DP Pq. São Lucas
43º - DP Cid. Ademar
44º - DP Guaianases
45º - DP Vila Brasilândia
46º - DP Perus
47º - DPCapão 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
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56º - DP Vila Alpina
57º - DP Pq. da Moóca
58º - DP Vila Formosa
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83º - DP Pq. Bristol
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89º - DP Portal do Morumbi
90º - DP Pq. Novo Mundo
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92º - DP Pq. Santo Antônio
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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
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Entre as vítimas fatais de morte decorrente de oposição à intervenção policial em 2013 e 2014, prevaleceram 
homens, negros e jovens, com idades entre 15 e 29 anos. 

PERFIL DA VÍTIMA FATAL 

Características demográficas das vítimas fatais (2013 - 2014)

Ademais, os jovens com 15 e 18 anos representaram praticamente metade das vítimas jovens identificadas.

Idade das vítimas fatais jovens (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

43,1%

29,5%

20,6%

6,8%

Idade

Entre 15 e 18 anos Entre 19 e 22 anos Entre 23 e 26 anos Entre 27 e 29 anos

2,9%
0,2%

4,7%

31,4%

0,2%

0,5%

11,4%

62,4%

24,9%

96,9% 59,9%

3,9%

0,7%

Gênero Cor

Idade

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

45 a 59 anos 60 anos ou mais15 a 29 anos 30 a 44 anosAté 14 anos Sem informação

Negra Branca Outros

Sem informação

Feminino Masculino

Sem informação
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Dentre os 190 policiais que provocaram mortes decorrentes de intervenção policial em 2013 e 303 em 2014, 
prevaleceram homens brancos com idades entre 30 e 44 anos. 

PERFIL DO POLICIAL

Características gerais dos autores de mortes decorrentes de intervenção policial (2013 - 2014)

Houve mais  ocorrências que trataram sobre a atuação da Polícia Militar. Foram 172 casos em 2013 e 312 em 
2014, com 190 e 373 vítimas fatais, respectivamente.

Total de ocorrências segundo corporação envolvida e ano (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

As ocorrências que envolveram a Polícia Civil somaram apenas 19 casos em 2013 e 14 em 2014, com 19 e 
15 vítimas fatais, respectivamente. Quando analisadas as circunstâncias das abordagens feitas pela Polícia 
Civil que tiveram como desfecho a morte de um suspeito, não há predominância da atuação de um tipo de 
policiamento específico. 

1,2%
1,8%

19,9%

20,1%

97% 56%

4,1%

Gênero Cor

63,1%

87,8%

9,7% 4,1%2,6% 3,6%

92,3%

30,2%

6,7%

Idade

2013 2014

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

(*) Inclui Guarda Civil Metroplitana, ocorrências  em que há mais 
de uma instituição envolvida e casos indeterminados.

45 a 59 anos30 a 44 anos17 a 29 anos

Outros*Policia CivilPolicia Militar

Negra Branca Outros

Sem informação

Feminino Masculino

Sem informação
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Aproximadamente metade das vítimas fatais de intervenções policiais em 2013 e 68% em 2014 foram 
abordadas por um policial em serviço. O aumento expressivo de policiais em serviço responsáveis por 
intervenções com resultado morte entre os dois anos chamou atenção.  Ressalta-se, ainda, que em metade 
dos casos envolvendo policiais civis em ambos os anos, o policial estava fora de serviço. 

Mortes decorrentes de oposição à intervenção policial segundo policiamento (2013 - 2014)

Suspeitos mortos segundo situação do policial (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP e dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar.
 Elaboração: Instituto Sou da Paz.

33Alguns boletins de ocorrência de morte decorrente de oposição à intervenção policial não indicavam o tipo de policiamento envolvido. 
Quando havia descrição da atuação de dois policiais em serviço, inferiu-se que o policiamento em questão era radiopatrulha. Já nos 
casos em que foram descritos três policiais em serviço, inferiu-se que o policiamento em questão era Força Tática. Ao todo, 16,7% dos 
casos descritos como Rádio Patrulha ou Força Tática em 2013 e 34,6% em 2014 foram inferidos.

Já entre os casos que envolveram policiais militares, a Rádio Patrulha e Força Tática foram os programas 
de policiamento mais citados.33 Membros destes participaram de grande parte dos casos em que os policiais 
estavam em serviço: oito entre cada dez vítimas de ocorrências envolvendo agentes em serviço em 2013 e 
2014 foram mortas por membros da Rádio Patrulha ou Força Tática.

Em serviço Fora de serviço Sem informação

50,9%

68%

21,3%

10,8%

42,5%

6,5%

2013 2014

6,4%

6,4%

9,9%

1,2%

2,9%

39,5%

0,6%

0,6%

0,6%
0,3%

0,3%

0,6%

25,6%
24,7%

21,2%

9,6%

5,1%
27,6%16,9%

2013 2014

Rádio Patrulha

Outro

Policiamento territorial 
não especificado

Fora de Serviço

Choque - COE

Choque - ROTA

Patrulhamento a pé/ 
base fixa ou móvel

Força Tática - Viatura

Força Tática - Rondas Ostensivas 
com Apoio de Motocicletas (ROCAM)

Sem informação
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DINÂMICA DAS MORTES 

CIRCUNSTÂNCIA DA ABORDAGEM 

A maior parte das mortes cometidas por policiais em serviço em 2013 e 2014 ocorreu após abordagens 
decorrentes de “fundada suspeita” ou atendimentos repassados pelo Centro de Operações da Polícia Militar 
(COPOM) ou o Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (CEPOL).34 Abordagens iniciadas por 
"fundada suspeita" responderam por 24% de todas as ocorrências registradas em ambos os anos. É curioso 
notar, ainda, o aumento significativo em 2014 dos casos em que a motivação para a abordagem foi um 
“patrulhamento com vistas”.

34As cinco principais ações realizadas pelas polícias no momento das abordagens policiais que resultaram em mortes são:  i) “ocorrência 
repassada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) ou o Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (CEPOL)”, ou 
seja, casos em que policiais foram acionados para atender crimes em andamentos; ii) “fundada suspeita”, ocorrências em que policiais 
desconfiam de alguma atitude de um indivíduo ou grupo de pessoas e, por isso, iniciam uma abordagem; iii) “patrulhamento com vistas”, 
quando os policiais utilizam informações prévias sobre os suspeitos (exemplo: “roubos foram cometidos por um carro branco com dois 
ocupantes”); iv) “acionamento direto por populares”, ocorrências em que os policiais são abordados na rua por pessoas que informam 
sobre crimes em andamento; e v) “crime em andamento”, casos em que os policiais flagram práticas criminosas.

Ocorrências segundo a abordagem, polícia em serviço (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.
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Ocorrências segundo a abordagem, polícia fora de serviço (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Quanto às abordagens realizadas por policiais militares e civis fora de serviço, as circunstancias de abordagem 
mais comuns foram a reação a um crime contra o próprio policial e a intervenção em um crime em andamento.
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1,5% 1,2% 1,8%
2,1%
1,2%

0,3%
1,5%

2%

1,5%

PROGRESSÃO DA OCORRÊNCIA  

Abordagens em ambientes contidos ou estáticos – que não envolvem uma perseguição policial– podem dar 
ao policial uma vantagem tática para a rendição não violenta de um suspeito, contribuindo para uma atuação 
conforme preconizada nos procedimentos operacionais.36 

De fato, a maior parte das mortes em ambos os anos ocorreu após abordagens policiais feitas a veículos, 
ou seja, situações mais arriscadas. Abordagens iniciadas em ambientes contidos (como estabelecimentos 
comerciais ou residências) representaram a minoria.

Entre os crimes que ocasionaram as intervenções policiais com vítimas fatais, houve grande incidência de  
roubos (outros) e roubos de veículo – mais de 70% dos casos analisados.35

Cabe ressaltar que em 24% dos casos analisados envolvendo policiais em serviço em 2013 e 2014 (76 
ocorrências), a identificação de um crime somente ocorreu após a(s) morte(s), durante a lavratura do boletim 
de ocorrência (como a posse de drogas, receptação de veículo roubado ou posse/porte de armas).  Destes, sete 
casos se referiram à posse ou porte ilegal de armas. Em oito ocorrências, que resultaram em nove mortes, não 
foi identificada uma prática delituosa por parte do suspeito.  

Crimes que motivaram a intervenção policial (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

35A priori, mortes decorrentes de oposição à intervenção policial ocorrem quando policiais se deparam com indivíduos que 
cometeram ou estão praticando algum delito e, ao sofrerem uma abordagem policial, estes reagem, dando início a um confronto 
que resulta na morte dos infratores. 
36Por exemplo, policiais podem ser acionados para atender ocorrências em que os suspeitos estejam em locais fechados. Nesses 
casos os policiais poderiam organizar cercos e iniciar negociações para a rendição dos suspeitos.

2013 2014

Roubo de veículo Outros Sem informação Não havia crime originário

Homicídio Porte de entorpecentes Posse / Porte de armas Receptação de veículo Roubo (outros)

16,3%

43,9%
29,9%

20,7%

40,5%

2,4%

33,2%
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Contexto da abordagem inicial (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.
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33,2%

33,2%

13,9%

9,5%

25,7%
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PessoaIncursão em ambiente contido Sem informaçãoVeículo

Ademais, em relação à progressão das abordagens, a maior parte dos casos teve progressão dinâmica, ou seja, 
a abordagem inicial evoluiu para um contexto diverso e o policial precisou lidar com situações inesperadas - 
como, por exemplo, casos em que policiais abordaram um veículo e isso deu início a uma perseguição. 

Progressão da ocorrência (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

28,6%

44,4%

27,0%
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25,7%

Sem informaçãoDinâmica Estática

CONFRONTOS ARMADOS

Prevaleceu o emprego das armas de fogo por parte dos suspeitos nos dois anos analisados, tanto em 
ocorrências com policiais em serviço quanto nos casos envolvendo policiais no seu horário de folga. 

Um total de 73% dos boletins de 2013 e 79% dos de 2014 apresentaram informações sobre confrontos com 
trocas de tiros entre os policiais e os suspeitos. Em geral, os relatos sobre troca de tiros foram mais frequentes 
nas ocorrências em que os policiais estavam em serviço.

2013

2013

2014

2014
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Ocorrências com troca de tiros (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

P32_G02

79%
73%

62,4%

87,6%
80,6%

50,6%

2013 2014

Em serviço

Em serviço Em serviço

Fora de serviço

Fora de serviço Fora de serviço

Total

Caracterização da legítima defesa segundo situação do policial no momento do confronto (2013 - 2014)

Já nos casos envolvendo policiais de folga, os boletins indicaram que policiais reagiram perante a iminência 
de uma agressão – que não necessariamente foi consumada. 

Apesar do aumento de suspeitos mortos em 2014, o número de suspeitos que participaram dos confrontos 
descritos nos boletins de ocorrência não sofreu alterações significativas entre os anos analisados.

2013 2014
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Agressão consumada com 
arma de fogo contra policial
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Iminente agressão sem arma
de fogo contra terceiros

Iminente agressão sem arma
de fogo contra policial

Iminente agressão com arma
de fogo contra terceiros
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Número de suspeitos envolvidos no confronto (2013 - 2014)

Número de policiais envolvidos no confronto  (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Entretanto, houve um maior número de ocorrências em 2014 que descreveram a participação de três ou mais 
policiais – foram 17% dos casos em 2013 e 37% em 2014. 

Pode causar estranhamento o fato de que em 2014 tenha ocorrido mais mortes ainda que houvesse mais 
policiais envolvidos e um número similar de suspeitos por ocorrência. Uma explicação é que em 2014 
aumentou a participação de policiais em serviço nas mortes decorrentes de intervenção policial. Ações que 
envolvem policiais em serviço geralmente incluem um número superior de policiais do que de suspeitos. Já 
nos casos em que os policiais estão fora de serviço, o número de suspeitos tende a ser mais alto que o número 
de policiais.

Porém, mesmo considerando unicamente os casos envolvendo agentes em serviço, é possível observar que no 
ano de 2014 houve mais ocorrências em que os policiais se encontravam em superioridade numérica: foram 
67% casos com mais policiais em serviço do que suspeitos em 2014, contra 59% em 2013.
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42%
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Os suspeitos mortos apresentaram uma média de três perfurações em 2013 e quatro em 2014. Em 75% dos 
casos analisados o número de perfurações identificadas nas vítimas não passou de quatro em 2013 e cinco 
em 2014. Ademais, as vítimas de policiais militares, e sobretudo, em serviço, apresentaram uma média mais 
alta de perfurações.  

Considerando que projéteis de armas de fogo podem provocar duas perfurações (uma de entrada e outra de 
saída no corpo) essas diferenças entre os anos e entre as polícias não são expressivas.

Pessoas envolvidas no confronto segundo situação do policial (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.
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Número de perfurações das vítimas fatais (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

2013
1 2

1 2

4

4 5

16

15
2014

1º quartil 3º quartilmínimomínimo média máximo

3,

Mesmo número de policiais e suspeitos Policiais maioria Suspeitos maioria

2013
Em serviço

2014
Em serviço

2013
Fora de serviço

2014
Fora de serviço

19%

31



Linha de Frente 35Letalidade policial

Média de perfurações das vítimas fatais (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.
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Situação do policial Corporação

Em 2013, 37 das 214 vítimas fatais de intervenções policiais (17%) apresentaram quatro ou mais perfurações, 
ou seja, mais perfurações do que a média para o ano. Destas, 18 tinham seis ou mais perfurações – pelo 
menos o dobro da média –, sendo que uma tinha 16. Das 400 vítimas fatais de 2014, 90 apresentavam cinco 
perfurações ou mais – ou seja, 23% das vítimas morreram com mais perfurações do que a média. Destas, 22 
apresentaram ao menos o dobro da média de perfurações para aquele ano - oito ou mais perfurações.

Somados os dois anos, 77% das vítimas com número de perfurações superior à média foram mortas por policiais 
da Força Tática ou Rádio Patrulha, sendo que a participação dessas duas modalidades de policiamento no 
universo total de ocorrências foi de 49%.

PROCEDIMENTOS POLICIAIS

PROCEDIMENTOS VOLTADOS À MINIMIZAÇÃO DE RISCOS 

Como apontado anteriormente, o uso da força é pressuposto da atividade policial – mortes provocadas por 
policiais não são a priori evitáveis ou ilegítimas. Dito isso, o uso da força por policiais deve ser legitimado 
pela necessidade e proporcionalidade, além de pautado pelo profissionalismo do policial, que possui 
discricionariedade sobre o nível de força a ser empregado. Policiais também devem adotar medidas para 
minimizar os riscos a si próprios e terceiros, tais como comandos verbais, no intuito de fazer cessar agressões 
(conforme as orientações do Método Giraldi) e a solicitação de apoio, entre outras.37

Segundo os boletins de ocorrência analisados, policiais adotaram procedimentos voltados à minimização de 
riscos na maioria dos casos de morte decorrente de oposição à intervenção policial em 2013 (70,9%) e 2014 
(78,1%). O método mais citado foi o emprego de comandos verbais – cerca de metade das ocorrências em 
ambos os anos. Em segundo lugar apareceram os acompanhamentos de veículos em fuga (evitando disparos 
de viaturas em movimento ou contra veículos que desobedeceram ordens de parada)38, representando cerca 
de 80% dos casos em que a abordagem policial envolveu um veículo e 35,4% do total de ocorrências.

37“Tiro Defensivo - Método Giraldi”, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Disponível em: https://goo.gl/fM2z8J.
38Tais proibições constam na Lei n° 13.060/14 de 22 de dezembro de 2014 (disponível em: https://goo.gl/Sg0NXW) e nos Procedimentos 
Operacionais Padrão “4.01.00 – Acompanhamento e cerco de auto” e “4.02.00 – Bloqueio em via pública” da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo.
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Destaca-se a baixa proporção de ocorrências em que os policiais solicitaram apoio, mesmo quando se 
encontravam em inferioridade numérica, dinâmica que foi mais recorrente entre os policiais de folga nos 
dois anos. No universo de mortes cometidas por policiais fora de serviço, houve 39 casos em que um único 
policial abordou três ou mais suspeitos, o que pode ter contribuído para a vulnerabilidade dos agentes e 
morte dos suspeitos. Mesmo entre os casos de agentes em serviço, somente 11,5% dos boletins indicaram 
que os policiais pediram apoio de outras guarnições em 2014, contra 8,3% em 2013.

Chamou atenção, ainda, que não houve variação significativa nos procedimentos adotados para minimizar 
riscos entre 2013 e 2014, dado o aumento da participação de policiais em serviço nas mortes e o crescimento 
considerável no número de vítimas fatais em 2014. 

PRÁTICAS IRREGULARES OU NÃO RECOMENDADAS

Ao todo, 35,2% dos boletins de ocorrência de 2013 e 24,9% dos de 2014 relataram procedimentos irregulares 
ou não recomendados, sendo os desvios mais frequentes quando os policiais estavam fora de serviço. 

Percentual de procedimentos para minimizar riscos - Policiais em serviço e fora de serviço (2013 - 2014)

Solicitação  
de apoio

Comando verbal 
para cessar 
a agressão

Acompanhamento 
de veículo em 

fuga (1)

Outras viaturas 
empenhadas na  

ocorrência

84,8%

71,4%

47,6%49%

3,6%2%

29,3%
20,9%

P37_G01

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz. 
Nota: (1) Considerando apenas as ocorrências em  que havia presença de veículos e não 

foram feitos disparos da viatura em movimento, nem contra veículo em movimento

2013 2014

Em serviço Fora de serviço Total

27,6%
24,9%

35,2%

43%42,4%

20,4%

P37_G02

2013 2014

Percentual de ocorrências em que se verificou a adoção de 
procedimentos irregulares, segundo status do policial (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.
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Percentual de ocorrências em que foram adotados procedimentos irregulares 
segundo tipo de procedimento adotado (2013 - 2014)

Disparo contra veículo que 
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Disparo efetuado do interior 
da viatura em movimento

Disparos em local com 
circulação de pessoas

2013 2014

Fonte: Boletins de Ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz
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P38_G01

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

2013 2014

Os procedimentos irregulares ou não recomendados mais comuns foram a realização de disparos contra 
veículos que furaram bloqueios ou cercos policiais, disparos realizados do interior de viaturas em 
movimento ou disparos efetuados em locais com alta circulação de pessoas (expondo terceiros a situações 
de risco). Destaca-se a prevalência de disparos efetuados em locais de alta circulação de pessoas – cerca 
de 25% das ocorrências analisadas. Policiais fora de serviço participaram em 57% desses casos em 2013 
e 47% em 2014.  

39Boletim de ocorrência registrado em 23/04/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em abril de 2014, um indivíduo foi abordado em Cidade Ademar – Zona Sul – por um 
criminoso ferido, que o obrigou a conduzi-lo até um hospital. Após a abordagem de seu 

veículo por policiais da Força Tática do 12º BPM/M, o homem sequestrado desembarcou do 
veículo e caminhou em direção aos policiais, quando foi alvejado por um deles. Segundo 

narrado pelo boletim de ocorrência, o policial teria confundido o celular na mão da vítima 
por uma arma. No entanto, os policiais já haviam sido informados via COPOM que havia um 

refém dentro do veículo que perseguiam, segundo áudios obtidos pela imprensa. (Boletim de 
ocorrência registrado em 22/04/2014 no 26º DP – Sacomã)

CELULAR OU ARMA?

34

Além destas irregularidades, foram identificados outros erros de procedimento de diversas naturezas. Em um 
caso de perseguição a veículo roubado por adolescente de 17 anos na Zona Sul da cidade, um dos policiais 
que atendia à ocorrência colocou parte de seu corpo para dentro do carro pela janela para retirar a chave 
da ignição do veículo.  O suspeito conseguiu dar marcha à ré, batendo em uma árvore e ameaçando pegar 
uma arma que trazia entre os bancos dianteiros. Então, o policial efetuou dois disparos de baixo para cima, 
atingindo o queixo da vítima. A atitude tomada pelo policial foi temerária e colocou em risco a vida de todos 
os envolvidos, culminando na morte do suspeito ainda no local39. 
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PRESTAÇÃO DE SOCORRO 

Policiais solicitaram o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em aproximada-
mente 80% dos casos de morte decorrente de oposição à intervenção policial em 2013 e 90% dos casos em 
2014, sendo mais frequente o acionamento do socorro nas ocorrências que envolveram policiais em serviço. 
Em muitos casos envolvendo policiais fora de serviço, o policial não acionou o socorro porque identificou que 
a vítima morreu no local dos fatos.

Entre os casos onde as vítimas foram socorridas, 81% foram atendidas por uma ambulância do SAMU e 8% 
pelos próprios policiais envolvidos na ocorrência, sendo o socorro por viaturas policiais mais frequente em 2013.

Percentual de vítimas fatais que tiveram socorro solicitado (2013 - 2014)

Em serviço Fora de serviço Total

88,1%

97,4%

Fora de serviço Total

90,5%

79,9%77,6%
69,2%

Em serviço

P39_G01

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

2013 2014

Tipo de socorro prestado à vítima (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

14,0% 5,5%

85,1%

0,8%
8,6%

71,3%

0,6%
0,6%

13,5%

Ainda que a maior parte das vítimas tenha sido socorrida por uma equipe médica, em cerca de 35% dos casos 
o atendimento emergencial apenas constatou o óbito da vítima no local dos fatos; em 60% das ocorrências a 
vítima chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo no hospital e em 5% dos casos a vítima foi socorrida, mas 
faleceu no trajeto para o hospital.  

Viatura Ambulância / atendimento móvel A própria pessoa dirigiu-se ao hospital

Populares Sem informação

2013 2014
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A queda relevante no número de vítimas socorridas por policiais entre 2013 e 2014 sugere que a Resolução 
SSP-5/2013 impactou na ampliação do atendimento médico especializado às vítimas.40 Como apontado 
anteriormente, a resolução estabeleceu parâmetros para o atendimento de ocorrências com resultado morte 
– inclusive as decorrentes de intervenção policial – e esclareceu que a prestação de socorro em viaturas 
policiais deve ser reservada aos casos em que o socorro médico não seja possível ou não possa ocorrer 
rapidamente.41 Segundo a norma:  

“Nas ocorrências policiais relativas a lesões corporais graves, homicídio, tentativa de homicídio, 
latrocínio e extorsão mediante sequestro com resultado morte, inclusive as decorrentes de 
intervenção policial, os policiais que primeiro atenderem a ocorrência, deverão:

I – acionar, imediatamente, a equipe do resgate, SAMU ou serviço local de emergência, para o 
pronto e imediato socorro;
II – comunicar, de pronto, ao COPOM ou CEPOL, conforme o caso;
III – preservar o local até a chegada da perícia, isolando-o e zelando para que nada seja alterado, 
em especial, cadáver (es) e objeto (s) relacionados ao fato; ressalvada a intervenção da equipe do 
resgate, SAMU ou serviço local de emergência, por ocasião do socorro às vítimas.” 

Esse avanço é fundamental, pois diminui possíveis erros e dificulta desvios praticados pelos policiais que 
provocaram as mortes. 

Desfecho do socorro prestado à vítima (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.
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40Resolução SSP-05, 7 de janeiro de 2016. Disponível em https://goo.gl/2RywLA. Para mais informações, acesse “Entenda a 
Regulamentação da Resolução 5/2013”, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Disponível em: https://goo.gl/
X5AwFp.
41Cabe observar que a Resolução SSP-5/2013 não impede os policiais de prestarem socorro às vítimas “nos casos em que não haja 
viaturas ou serviço de emergência disponíveis ou o tempo de espera pelo socorro seja muito longo, os policiais podem e devem 
remover os feridos (...)”.

TEMPO DE ATENDIMENTO

O tempo para atendimento de mortes decorrentes de intervenção policial foi inferior nas delegacias distritais 
comparado com o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o que é natural 
dado que o DHPP é acionado apenas depois que a comunicação do crime é feita nas delegacias distritais. 
Enquanto uma delegacia distrital leva, em média, três horas para realizar um atendimento, o DHPP leva 
mais de quatro horas.

DILIGÊNCIAS APÓS MORTES 

2013 2014

Morte a caminho do hospital Óbito no local da ocorrência

Morte no hospital Sem informação
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42Corresponde à ida do delegado ao local do crime junto com a equipe composta por investigadores e peritos, entre outros 
profissionais. 

Tempo entre a ocorrência e a comunicação do fato segundo a 
delegacia de registro do boletim de ocorrência (2013 - 2014)

1,1%

Até 
30 min.

Até 
30 min.

Entre
30 min. 

e 1h

Entre
30 min. 

e 1h

Entre
1h e 2h

Entre
1h e 2h

Entre
7h e 8h

Entre
7h e 8h

Entre
4h e 5h

Entre
4h e 5h

Entre
10h e 11h

Entre
10h e 11h

Entre
2h e 3h

Entre
2h e 3h

Entre
8h e 9h

Entre
8h e 9h

Entre
5h e 6h

Entre
5h e 6h

Entre
11h e 12h

Entre
11h e 12h

Mais de
1 dia

Mais de
1 dia

Entre
3h e 4h

Entre
3h e 4h

Entre
9h e 10h

Entre
9h e 10h

Entre
6h e 7h

Entre
6h e 7h

Mais de
12h

Mais de
12h

Sem 
informação

Sem 
informação

1,1%

1,1%
1,1%

1,1%

1,1%
1,1%

4,5%

5,4% 5,4%

3,4% 3,7%
2,3%

1,1%

2,3%

3,3%

1,9%

10,2%

7,1%

7,4%

11,2%

5,6%

4,1%

18,2%

20,7%

17,6%

17,8%

8%

12%

34,1%

28,3%

22,7%

23,9%

27,8%

21,2%

22,1%

30,7%

0,9% 0,9%

2,5%

0,9% 0,9%

0,8% 0,4% 0,4% 0,4%

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Delegacias distritais Divisão de  Homicídios - DHPP

PRESERVAÇÃO DO LOCAL E PRESENÇA DO DELEGADO

Foram realizadas diligências pela autoridade policial no local dos fatos em ao menos 75% dos casos de morte 
decorrente de oposição à intervenção policial em 2013 e 2014 na capital.42 Em metade das ocorrências houve 
indicação expressa de que o local foi preservado. 

Exames residuográficos das pessoas envolvidas nas mortes foram solicitados em mais de 80% dos casos, sendo 
que em 67,8% o exame foi requerido tanto para policiais quanto suspeitos; em 7,9% é possível identificar que 
o exame foi solicitado, mas não é possível saber para quais pessoas; em 7,1% apenas policiais fizeram exame 
residuográfico; e em 5,2% foi solicitado exame residuográfico apenas dos suspeitos.

2013

2014
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Percentual de ocorrências em que foram adotados procedimentos 
relacionados à apuração dos fatos pós-confronto (2013 - 2014)

45,9%

55,6%

89,3%
87,3%

73,5%
80,5%

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

2013 2014

2013 2014

Preservação do local do 
crime (indicação expressa)

Exame  
residuográfico

Diligência da autoridade 
policial ao local dos fatos

Percentual de ocorrências em que houve diligência da 
autoridade policial ao local dos fatos (2013 - 2014)

89,8% 87,6%

51,8% 51,9%

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Os boletins ainda mostram que a ida do delegado ao local do crime foi mais frequente nos casos em que a 
ocorrência envolveu policiais em serviço. Essa diferença pode estar relacionada ao atendimento de mortes 
provocadas por policiais em serviço pelo DHPP, que conta com equipes especializadas para atendimento de 
local, conhecidas como Grupos Especiais de Atendimento de Local de Crime (GEACRIM). Casos envolvendo 
policiais fora de serviço são atendidos pelas delegacias distritais, que contam com menor infraestrutura.43

Em serviço Fora de Serviço

43Resolução SSP-45, 6 de abril de 2011, disponível em https://goo.gl/txi4L, e Portaria DGP-16, de 30 de abril de 2013, disponível 
em https://goo.gl/KEEjDe.
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APREENSÃO DE ARMAS E REALIZAÇÃO DE EXAME RESIDUOGRÁFICO

Aproximadamente 82,1% das ocorrências de morte decorrente de oposição à intervenção policial em 2013 e 
98,8% das ocorrências de 2014 apresentaram informações sobre armas apreendidas pela polícia. Foram 257 
armas apreendidas em 2013 e 773 armas no ano seguinte. 

Entre as armas dos suspeitos, prevaleceram revólveres calibre 38. Contudo, nos casos envolvendo policiais 
fora de serviço, houve maior presença de simulacros. Armamentos de maior poder de fogo, como fuzis, foram 
apreendidos em apenas três ocorrências.

Perfil das armas dos suspeitos apreendidas, por ano (2013 -2014)

Posse das armas apreendidas (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Outros

Armas sem posse definida

Sem informação

.40

Simulacro

Armas de policiais e suspeitos

Outros

.38

Sem informação

Apenas armas de policiais

Não se aplica

.380

Revólver

Apenas armas de suspeitos

9 mm

.32

Pistola

7,65 mm

.22

1,1%4%

6,8%
4,3%

8,5% 4,7%
9,8%

2,1%
3%
2,3%
2,6%

54,9%

9,3%

9,8%
1,6%

13,1%

11,4%

4%
1,7%

2,8%
3,4%

10,2%
44,9%

19,9%
9,8%

53,3%

1,2%

1,5%

1,9%

4,8%

68,4%

11,4%

21,7%

18,8%

40,4%

63,6%

67,1%

2013

2013

2014

2014

2014

TIPO

CALIBRE

Enquanto em 2013 a maior parte das ocorrências (67,1%) relatou a apreensão de armas apenas dos suspeitos 
envolvidos no confronto, em 2014 foi mais comum a apreensão das armas dos policiais e dos suspeitos (53,3%), 
o que melhora a apuração do ocorrido, permitindo identificar quem realizou disparos e individualizar condutas.

2013
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Posse das armas apreendidas por situação do policial (2013 - 2014)

CÂMERAS

Em um quarto dos boletins de ocorrência analisados, os policiais relataram a identificação de câmeras que 
poderiam contribuir com a investigação dos fatos, sendo mais recorrente a apresentação desse dado por 
policiais em serviço.

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Armas sem posse definida Apenas armas de policiais Armas de policiais e suspeitos Apenas armas de suspeitos

80,2%

52,4%

17,2%

5,3%

10,3%

31%

16%
21,3%

17,6%

45,8%

41,4%

57,3%

1,1%

0,4%

1,1%

1,3%

2013

Em Serviço Fora de Serviço

Em Serviço Fora de Serviço

2014

2013

2014

Nos casos em que os policiais estavam fora de serviço, foi mais comum a identificação de armas apenas dos 
policias, não havendo apreensão ou identificação das armas dos suspeitos. 

Percentual de ocorrências em que houve identificação da presença de 
câmeras de segurança no local dos fatos (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

2013 2014

35,7%

28,4%

Fora de serviço Total

25,7%26%

13,9%
11,8%

Em serviço

P39_G01

Em serviço Fora de Serviço Total

40



44

IDENTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS

Mais de 80% dos boletins de ocorrência de 2013 e 2014 apresentaram informações sobre testemunhas. Em 
39,1% dos boletins de 2013 e 46,8% dos de 2014 houve descrição de testemunhas policiais e não policiais. 
Ocorrências em que todas as testemunhas listadas eram policiais representaram quase 40% dos casos em 
2013 e 30% dos casos em 2014.

INDÍCIOS DE EXCESSOS
 
É fundamental sinalizar que ao menos quatro boletins de ocorrência de morte decorrente de oposição à 
intervenção policial trouxeram informações sobre a dinâmica das mortes que foram refutadas por investigações 
posteriores realizadas pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa.44 Em um caso que 

Características das testemunhas - presença de testemunhas policiais (2013 - 2014)

Características das testemunhas - testemunhas presenciais (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Com testemunha, sem 
informação sobre o perfil

Testemunhas presenciais 
e NÃO presenciais

Apenas testemunhas 
NÃO presenciais

Apenas testemunhas 
presenciais

Com testemunha, sem 
informação sobre o perfil

Testemunhas policiais 
e NÃO policiais

Apenas testemunhas 
NÃO policiais

Apenas policiais

39,1% 39,1%

25,4% 25,9%

36,7% 26,6%

11,2%
20,1%

2,2%

46,8%

22,3%
21,9%

26,6% 27,3%

28,8%

2013

2013

2014

2014

Cabe ressaltar, ainda, que muitas testemunhas descritas nos boletins de ocorrência não presenciaram as 
mortes – cerca de 30% de ambos os anos. Testemunhas presenciais dos confrontos descritos foram citadas em 
somente metade dos casos.

44Boletim de ocorrência registrado em 31/07/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); 
Boletim de ocorrência registrado em 05/08/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); Boletim 
de ocorrência registrado em 09/12/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); Boletim de 
ocorrência registrado em 12/05/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 
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recebeu grande cobertura da imprensa brasileira, dois homens foram mortos dentro de um condomínio no 
bairro da Mooca em julho de 2014. Os policiais militares inicialmente alegaram que os suspeitos estavam 
cometendo um roubo e reagiram após a chegada da polícia, porém o DHPP apurou que as duas vítimas - Alex 
Dalla Vechia, 32 anos, e Ailton dos Santos, 33 - foram executadas após serem rendidas.45 É possível que outras 
ocorrências tenham sido registradas de forma a proteger policiais envolvidos em abusos.  

Além desses quatro registros que foram impugnados por investigações policiais, 67 dos 540 boletins de 
ocorrência de morte decorrente de oposição à intervenção policial na capital em 2013 e 2014 suscitaram 
dúvidas sobre a legitimidade do uso da força letal (12,4%). Entre esses, 33 registros continham indícios de 
excessos por parte dos agentes envolvidos (6,1% do total). 

Essas caracterizações se basearam nos seguintes fatores:

45Boletim de ocorrência registrado em 31/07/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Policial(is) envolvido(s) foi(ram) preso(s) em flagrante; 1

Em abril de 2014, um policial militar de folga matou um jovem de 28 anos que teria tentado 
roubá-lo em Itaquera. Quando uma dupla de policiais acionada para atender a ocorrência 

chegou ao local, avistou dois outros agentes entregando uma arma ao autor da morte, que 
em seguida se aproximou ao corpo e sujou a arma de sangue. Diante de questionamentos 

sobre o ”real acontecimento dos fatos e o motivo pelo qual os soldados haviam aproximado-
se do corpo", o autor da morte respondeu que “era para que a ocorrência ficasse mais 

redonda, ou seja, sem rebarbas que poderiam causar-lhe problemas futuros”. (Boletim de 
ocorrência registrado em 28/04/2014 no 24º DP – Ponte Rasa)

FRAUDE PROCESSUAL

42

2 Indicação expressa que a(s) vítima(s) foi(ram) atingida(s) após ser(em) rendida(s); 

3 Disparos na(s) cabeça(s) da(s) vítima(s); 

4 Zona de tatuagem na(s) vítima(s) - tiros a curta distância; 

5 Perfurações nas costas da(s) vítima(s) - na ausência de indicação expressa de que se 
tratava de orifício de saída; 

6 Indicação expressa que a posição do(s) cadáver(es) foi alterada; 

7 Testemunhas presenciais relataram fatos consistentes com o uso excessivo da força letal; 

8 Nenhuma arma do(s) suspeito(s) foi apreendida; 

9 Arma(s) do(s) suspeito(s) foi(ram) retirada(s) do local; 

10 Vítima(s) fatal(is) tinha(m) mais de sete perfurações; 

11 Socorro foi realizado por viatura policial; 

12 Demora de mais de quatro horas entre ocorrência e registro; 

13 Indicação explícita que o local não foi preservado.



46

46Boletim de ocorrência registrado em 21/02/2013 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
47Boletim de ocorrência registrado em 08/03/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 
48Boletim Bole m de ocorrência registrado em 04/10/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um caso emblemático de indício de excesso na atuação policial se deu em fevereiro de 2013, quando dois 
policiais militares surpreenderam um suspeito de 49 anos durante um roubo a transeunte num posto de 
combustível no bairro da Aclimação.46 Quando o suspeito ameaçou atirar, um dos policiais se defendeu 
atirando. O outro efetuou novos disparos no suspeito já caído no chão, desarmado. A sequência de fatos foi 
eventualmente revelada pelas câmeras de segurança do posto e o segundo policial foi preso em flagrante.

Nove casos ocorridos em 2014 também se destacaram por resultarem em duas ou mais mortes de suspeitos com 
grande número de perfurações, apesar de ocorrerem com vantagens táticas para os policiais e a possibilidade 
de rendição dos suspeitos. Por exemplo, em março de 2014, nove policiais militares atenderam a um roubo 
cometido por dois indivíduos numa residência no bairro do Morumbi, na Zona Sul.47 Os dois suspeitos foram 
mortos, sendo um com 12 perfurações e outro com oito. No mês de outubro do mesmo ano, oito policiais da 4ª 
Cia do 1º BPM/M foram a uma residência que estava sendo roubada por quatro suspeitos, na região de Santo 
Amaro.48 Após o confronto, três dos quatro suspeitos morreram. Um deles tinha 12 perfurações (incluindo 
uma na testa), outro tinha nove, e o terceiro, apenas uma. 

Consideradas apenas as ocorrências de 2013, 13,8% suscitaram dúvidas acerca da legitimidade da atuação 
policial, contra 11,8% do universo de casos de 2014. Em 2013, os casos em que foram encontrados indícios de 
excesso se concentraram no grupo de ocorrências fora de serviço, ao passo em que em 2014 o oposto ocorreu, 
como demonstra o gráfico abaixo. 

Ocorrências com indícios de excesso, por situação do policial  (2013 - 2014)

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Fora de serviço Em serviço Sem informação

Com indícios de excesso Com indícios de excessoTotal Total

2013 2014

43,4%

50%

6,6%
10,1%

15%
12,5%

66,7% 66,6%

72,5%

33,3%

23,4%
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Dentre as 34 ocorrências cuja narrativa levantou dúvidas sobre a legitimidade do uso da força letal, metade 
envolveram policiais fora de serviço. Por exemplo, em abril de 2013, um policial militar de folga foi avisado 
sobre um roubo contra um colega e decidiu buscar os suspeitos do crime junto com outro policial. Ao abordarem 
dois jovens supostamente em posse do objeto roubado, teve início uma troca de tiros que culminou na morte 
de um dos pretensos roubadores com um tiro na cabeça. Em meio ao tiroteio – ocorrido na área do 54º DP – 
Cidade Tiradentes -, um casal que passava pelo local foi alvejado, ambos na face, e a mulher foi internada em 
estado grave. As provas iniciais apontaram que os disparos haviam partido da arma do policial.49  

Quanto às 33 ocorrências com indícios de excesso na atuação policial, um terço foram protagonizadas por 
policiais militares da Força Tática. Um desses casos ocorreu na área do Jardim Arpoador (Zona Oeste), em 
setembro de 2014, quando uma “fundada suspeita” dos policiais desencadeou uma perseguição ao veículo 
conduzido pela vítima fatal.50 A vítima acabou com cinco perfurações de arma de fogo, sendo uma delas na 
face, com zona de tatuagem, e a arma supostamente em sua posse foi retirada do local pelos policiais “por 
precaução” e apresentada seis horas e meia depois quando a ocorrência foi comunicada ao Departamento de 
Homicídios e Proteção à Pessoa. 

Cabe ressaltar que em 50 casos as vítimas fatais foram baleadas na cabeça, e, somados os dois anos, 6,5% 
das vítimas fatais apresentaram ao menos o dobro do número médio de perfurações – ao menos seis em 2013 
e oito em 2014. Também é preocupante que nenhuma arma de suspeitos tenha sido apreendida em 50 dos 
143 casos onde os policiais relataram uma troca de tiros, somados os dois anos – 25,2% das ocorrências de 
2013 com relato de troca de tiros e 5,3% dos casos de 2014.

49Boletim de ocorrência registrado em 21/04/2013 no 49º DP – São Mateus. 
50Boletim de ocorrência registrado em 18/09/2014 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
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DESTAQUES

LETALIDADE POLICIAL

Mortes em decorrência de intervenção policial na capital se concentram entre 18h e 23h59 
em áreas periféricas, especialmente nas Zonas Leste e Sul;

A vítima típica é do sexo masculino, negra e com idade entre 15 e 29 anos, sendo os jovens 
mais afetados aqueles com 15 e 18 anos;

O agente responsável pela maioria das mortes é policial militar em serviço da Força Tática 
ou Rádio Patrulha realizando abordagem com base em “fundada suspeita” ou informações 
sobre crimes em andamento repassadas via rádio, sobretudo a respeito de roubos; 

Mortes provocadas por policiais em folga tendem a resultar de reações a crimes cometidos 
contra os policiais ou intervenções em crimes contra terceiros em andamento; 

Houve poucas mudanças em relação aos procedimentos voltados à minimização do 
risco entre 2013 e 2014, mas avanços importantes na prestação de socorro às vítimas e a 
preservação dos locais das mortes;

Os procedimentos irregulares mais comuns foram a realização de disparos contra veículos 
que furaram bloqueios ou cercos policiais, disparos realizados do interior de viaturas em 
movimento e disparos efetuados em locais com alta circulação de pessoas;

Entre as armas dos suspeitos, prevaleceram revólveres calibre 38. Armamentos de maior 
poder de fogo, como fuzis, foram apreendidos em apenas três ocorrências;

Ao menos quatro boletins de ocorrência de morte decorrente de oposição à intervenção 
policial na capital em 2013 e 2014 trouxeram informações sobre a dinâmica das mortes que 
foram refutadas por investigações posteriores realizadas pelo Departamento Estadual de 
Homicídios e Proteção à Pessoa. 

Um total de 67 dos 540 registros suscitou dúvidas sobre a legitimidade da ação policial 
(12,4%). Entre esses, 33 registros continham indícios de excessos por parte dos agentes 
envolvidos (6,1% do total)
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FATORES ASSOCIADOS  
À VITIMIZAÇÃO E À  
LETALIDADE POLICIAL
A análise dos boletins de ocorrência de 2013 e 2014 visou identificar as variáveis que afetam a vitimização 
e letalidade na cidade de São Paulo. Em síntese, os registros indicam que um número expressivo de policiais 
assassinados foi morto em seu horário de folga, sobretudo durante roubos – a si próprios ou terceiros – com 
disparos na cabeça. Apesar de serem treinados para lidar com oponentes armados, muitos policiais também 
morreram quando interferiram em crimes em andamento, especialmente quando estavam fora de serviço.

Por sua vez, grande parte das mortes decorrentes de intervenção policial envolveu policiais em serviço que 
realizaram abordagens motivadas por “fundadas suspeitas” ou informações recebidas via rádio a respeito de 
roubos em áreas periféricas, especialmente nas Zonas Leste e Sul de São Paulo. 

Houve convergência entre as regiões da cidade em que as mortes ocorrem: tratam-se de bairros periféricos 
da capital, especialmente nas Zonas Leste e Sul, que apresentam elevados índices de criminalidade 
violenta, especialmente de roubos. Outro ponto comum aos dois fenômenos diz respeito ao perfil dos 
policiais envolvidos: a maioria dos policiais autores e vítimas da violência letal são brancos com idade 
entre 30 e 44 anos.51 

A seguir, são apresentados os fatores-chave que contribuem para os fenômenos da vitimização e letalidade 
policial na capital, com base nos achados dos boletins de ocorrência e a literatura especializada.

VITIMIZAÇÃO POLICIAL

REAÇÕES A ROUBOS EM HORÁRIO DE FOLGA

As numerosas mortes de policiais durante latrocínios na capital demonstram que a reação a um roubo pode 
ter desfechos trágicos, mesmo quando a vítima foi treinada para lidar com oponentes armados. Segundo 
especialistas em segurança pública, policiais tendem a reagir a roubos contra si mesmos porque convivem 
com uma alta sensação de insegurança e estresse, sobretudo durante o seu horário de folga. De acordo com 
uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2015 com mais de dez mil policiais 
em todo o país, aproximadamente 70% dos policiais relataram “sentir medo de serem mortos” em serviço 
ou fora de serviço.52 Não à toa 62% dos policiais informaram que evitam utilizar transporte público e 44% 
escondem a farda ou o distintivo no trajeto entre a casa e o serviço.53 

51É possível que esse seja o perfil predominante no efetivo policial das duas corporações, o que explicaria as características 
semelhantes entre os agentes vítimas e autores.
52“Pesquisa de vitimização e percepção de risco entre profissionais do sistema de segurança pública” (2015), realizada pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), com apoio da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ). Disponível em: https://goo.gl/eH876d. 
53Id.
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POLICIAL É POLICIAL 24 HORAS POR DIA

Os boletins de ocorrência também apontam que a identidade profissional compele policiais a intervirem 
em crimes contra terceiros mesmo quando se encontram em momentos de lazer ou descanso, fato que se 
encontra bem fundamentado na literatura sobre o tema. Segundo Minayo, Souza e Constantino, os policiais, 
em particular os militares, fazem parte de “uma categoria profissional que se considera em prontidão 
profissional 24 horas por dia”.56 A ideia de que o policial exerce a função constantemente é tão difundida que 
chega a ser reproduzida por seus familiares.57  

Segundo Fernandes, “para o policial militar, ser roubado vai além do prejuízo material, mas diz a ele sobre sua 
derrota ante o oponente, razão pela qual a reação é, no seu julgamento, a única resposta possível. Significa 
dizer que os resultados da interação entre a vítima e o criminoso são informados inexoravelmente pelo 
entendimento que ela – e, ousa-se dizer também, o criminoso – tem sobre as saídas aceitáveis, sob o ponto de 
vista subjetivo. Em um panorama de ‘guerra’, as únicas saídas aceitáveis são ‘matar ou morrer’".58  

Além da influência da identidade profissional, os agentes de segurança se encontram obrigados a prender 
quem quer que seja encontrado em flagrante delito, por força de lei.59 De acordo com Zanchetta, essa 
peculiaridade da condição profissional policial justifica o porte de arma a qualquer hora. Entretanto, o major 
aponta que nos momentos de folga é importante que a arma permaneça o mais escondida possível, para 
proteção do policial e dos que estão em seu entorno.60

OS RISCOS ASSOCIADOS À PRÁTICA DO “BICO”

Os boletins de ocorrência e a literatura sobre a vitimização policial identificam, ainda, o “bico” como fator 
de risco para o policial, especialmente as atividades de segurança privada que envolvem o porte de arma. 
Frente à necessidade de complementar a renda familiar, muitos policiais civis e militares desempenham 
atividades remuneradas no horário que deveria ser dedicado ao descanso. De acordo com a pesquisa citada 
acima do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, metade dos mais de 10.500 policiais do sexo masculino que 
participaram disseram desempenhar atividades remuneradas em seu horário de folga.61  

Além disso, de acordo com as pesquisadoras Edinilsa Souza e Maria Cecília Minayo, o elevado grau de estresse 
associado à atividade policial leva-os a assumir riscos, que um indivíduo não assumiria normalmente.54 Por 
exemplo, um policial em seu horário de folga pode reagir a um assalto contra si próprio ou contra terceiros 
sem que haja condições favoráveis para isso, como em uma situação em que os criminosos estejam em 
vantagem numérica.

Ademais, policiais como o major da Polícia Militar Marcelo Zanchetta destacam que o excesso de confiança 
entre profissionais habituados a manusear armas em situações extremas pode levá-los a subestimar riscos. 
Segundo Zanchetta, muitos policiais acreditam estar tão preparados para enfrentar situações adversas em 
seus horários de folga quanto durante o exercício de suas atividades, apesar de na folga não contarem com 
o reforço do efetivo, coletes balísticos, a comunicação pela rede de rádio das viaturas policiais e o Centro de 
Operações da Polícia Militar. Policiais recém-formados são particularmente suscetíveis a esse tipo de erro, 
aponta Zanchetta, pois tendem a acreditar demasiadamente em sua capacidade defensiva.55 

54SOUZA, E. R. MINAYO, M. C. de S. Sob Fogo Cruzado I: vitimização de policiais militares e civis brasileiros. 7º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, p. 110-117, 2013.
55ZANCHETTA, M. O estudo do erro na vitimização do policial militar. 107 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Policiais de 
Segurança e Ordem Pública). Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2011.
56SOUZA, E. R. MINAYO, M. C. de S; CONSTANTINO, P. Riscos percebidos e vitimização de policiais civis e militares na (in)
segurança pública. Cad. Saúde Pública, v. 23, n. 11, p. 2767-2779, Nov.  2007.
57“Para mulher de policial morto em assalto, ‘não existe PM de folga’”. Folha de São Paulo, Cotidiano, 28/10/2014. Disponível em: 
https://goo.gl/vc1WcN. 
58FERNANDES, A. Vitimização policial: análise das mortes violentas sofridas por integrantes da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo (2013-2014). Revista Brasileira de Segurança Pública, v. 10, p. 190-217, 2016.
59Artigo 301 do Código de Processo Penal, de 03 de outubro de 1941.
60Id. 53.
61Pesquisa “As mulheres nas instituições policiais” (2015), realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP/UFMG), 
com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ). Disponível em: https://goo.gl/BfiKOF. 
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Além de comprometer o rendimento desses profissionais, que assumem jornadas de trabalho exaustivas, 
o “bico” é frequentemente relacionado a atividades arriscadas de segurança privada de indivíduos e 
estabelecimentos. Por mais experiência que tenham no encontro com oponentes armados e no manejo de 
armas de fogo, os policiais exercem o “bico” em circunstâncias muito diversas daquelas encontradas quando 
estão em serviço: não contam com apoio de outros policiais, tampouco podem solicitar reforço se necessário.

A prática do “bico” também é apontada como fator de risco para os policiais pela literatura especializada, 
especialmente para aqueles que exercem outra atividade regularmente.62 A dupla jornada de trabalho 
desencadeia desgaste físico e emocional intenso, que, por sua vez, também aumenta as chances de que um 
policial seja vítima de violência.

MORTES EM SERVIÇO E OUTROS FATORES

Especialistas em segurança pública também elencam fatores institucionais que contribuem para a exposição 
de policiais à violência letal, particularmente policiais militares, tais como o treinamento para o confronto, 
precariedade de viaturas e armamentos, excessiva rotatividade, falta de instâncias coletivas de reflexão e 
de avaliação do trabalho, cargas horárias excessivas e a dupla vinculação de ocupação ou dupla jornada, o 
número insuficiente de agentes e os salários incompatíveis com os riscos e a importância da missão.63

Tânia Pinc, major da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, explica, ainda, que na maior parte do 
tempo, os policiais se encontram envolvidos em atividades rotineiras e não no enfrentamento ao crime, ao 
contrário do que supõe o senso comum. Segundo a pesquisadora, como a realização de prisões ou a autuação 
de suspeitos são eventos esporádicos, os policiais deixam de praticar condutas essenciais para preservar 
sua integridade física, não adquirindo o condicionamento necessário para reagir a situações extremas, como 
encontro com um criminoso armado.64

LETALIDADE POLICIAL

PROCEDIMENTOS POLICIAIS

Os procedimentos adotados pelas polícias durante as ocorrências de morte decorrente de oposição à 
intervenção policial na capital não mudaram significativamente entre 2013 e 2014, tanto entre policiais em 
serviço quanto no período de folga dos policiais. Com efeito, falhas procedimentais não explicam o aumento 
significativo das mortes registradas em 2014.

De fato, práticas irregulares ou não recomendadas, como disparos em locais com circulação de pessoas, 
tornaram-se menos frequentes em 2014 (queda de 8%), ao passo que houve melhora na proporção de 
ocorrências com indicação explícita de que a cena do crime foi preservada (aumento de 9,7%) e que as vítimas 
foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (aumento de 8,5%). 

62Id. 54. 
63Id. 52. 
64PINC, T. M. O Uso da Força Não Letal pela Polícia nos Encontros com o Público. 93 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2011.
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CRIMINALIDADE VIOLENTA 

Como apontado anteriormente, a distribuição de mortes decorrentes de intervenção policial pelo território 
foi semelhante à observada para o total de mortes violentas – homicídios dolosos, latrocínios e mortes 
decorrentes de intervenção policial –, indicando que algumas regiões da capital são mais sujeitas à letalidade 
violenta. No entanto, 33,2% das mortes decorrentes de intervenção policial em 2013 e 40% das mortes 
em 2014 ocorreram após roubos de veículo, que caíram 2,4% na capital em 2014. As ocorrências de MDIP 
relacionadas a roubos de veículos cresceram 111% em 2014, em relação ao ano anterior.
 
Com relação aos roubos (outros), que precederam 43,9% das mortes decorrentes de intervenção policial em 
2013 e 29,9% das mortes em 2014, o índice cresceu 27% na capital como um todo – inclusive nos distritos 
com mais registros de MDIP, somados os dois anos (37º DP – Campo Limpo, 49º DP – São Mateus, 63º DP 
– Vila Jacuí, 70º DP – Vila Ema e 75º DP – Jardim Arpoador). Porém, cabe ressaltar que a Portaria DGP-43, 
publicada em novembro de 2013, facilitou o registro de roubos (outros) ao permitir que as vítimas registrassem 
as ocorrências através da delegacia eletrônica. É possível que o aumento do índice de roubo (outros) seja, 
em parte, resultado de maior notificação desse crime, e que o impacto na letalidade policial não tenha sido 
significativo. As ocorrências de MDIP relacionadas a roubos (outros) cresceram 17% em 2014.

Procedimentos adotados nos casos de morte decorrente de oposição à intervenção policial (2013 – 2014)

Procedimentos

Ao menos uma prática irregular

Ambulância / Resgate

Ao menos uma prática para 
minimizar riscos

Solicitação de apoio

Disparo efetuado em local de  
circulação de pessoas

Comando para cessar agressão

Viatura

Situação

Em serviço

Em serviço

Em serviço

Em serviço

Em serviço

Em serviço

Em serviço

Fora de serviço

Fora de serviço

Fora de serviço

Fora de serviço

Fora de serviço

Fora de serviço

Fora de serviço

2014

20,4%

84,5%

6,8%

87,6%

47,1%

15,6%

11,5%

43,0%

89,4%

1,5%

57,0%

57,0%

43,0%

1,3%

2013

27,6%

70,8%

20,8%

84,7%

46,9%

21,4%

8,3%

42,4%

76,2%

4,8%

Preservação do local do crime – 
indicação explícita

Em serviço

Fora de serviço

51,6%

55,7%

41,8%

47,1%

54,1%

54,1%

42,4%

-

Socorro Prestado

Fonte: Boletins de ocorrência – SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.
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A DIRETRIZ POLÍTICA DO COMANDO

Outro fator que pode ter impactado o padrão da letalidade policial em São Paulo em 2014 diz respeito à 
diretriz política das corporações policiais. A política institucional de uma corporação policial é expressa de 
duas maneiras: por meio dos discursos públicos proferidos pelas autoridades e através de ações práticas 
que incidem sobre os agentes policiais, tais como os programas de formação e treinamento, critérios de 
premiação, supervisão e punição por supervisores.65 Emanuel Nunes de Oliveira, por exemplo, defende que 
existe uma clara relação entre a plataforma política do Poder Executivo e o tipo de padrão de atuação policial. 
Ainda que variações nas dinâmicas criminais possam explicar um maior ou menor uso da força letal, Oliveira 
sustenta que as diretrizes do governo estadual determinam o padrão de força usado pelas polícias.66 

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo não publica dados sobre o número de policiais 
demitidos, expulsos ou afastados por mortes classificadas como decorrentes de intervenção policial, 
tampouco os batalhões responsáveis pelas mortes. No entanto, chama atenção que as bonificações para 
policiais no estado nem sempre sofreram as reduções previstas no programa São Paulo Contra o Crime em 
função dos índices de morte por intervenção policial.67 

O São Paulo Contra o Crime é um programa de metas e ações para reduzir a criminalidade no estado, através 
do trabalho integrado e da atuação planejada das três instituições policiais (Polícia Militar, Polícia Civil e 
Polícia Técnico-Científica), que compartilham responsabilidades. O programa prevê o pagamento de bônus 
pecuniário aos policiais que alcançarem as metas de redução dos índices de criminalidade, com redução 
eventual da bonificação em até 30% em locais cujo número de vítimas de morte por intervenção policial tiver 
aumentado em relação ao ano anterior.68   

Como a letalidade policial aumentou durante o segundo, terceiro e quarto trimestres de 2014 em todas as 
regiões do estado em relação a 2013, as bonificações dos policiais deveriam ter sido reduzidas em 30% em 
algumas áreas do interior e de 25% em algumas áreas da capital e região metropolitana, o que não ocorreu.69

65INSTITUTO SOU DA PAZ. Regulações sobre o uso da força pelas polícias militares dos Estados de São Paulo e Pernambuco. 
Pensando a Segurança: Direitos Humanos, vol. 2, p. 239-300, Brasília, Distrito Federal, 2013.
66OLIVEIRA, E. N. de. Políticas públicas e estratégias de controle da ação letal das instituições policiais no Estado de São Paulo. 
Revista Brasileira de Segurança Pública, v.6, n.1, p. 28-47, 2012.
67No segundo trimestre de 2014, por exemplo, a letalidade policial aumentou em todas as regiões do estado em relação ao 
2º trimestre de 2013, seja considerando apenas Polícia Militar ou a Polícia Militar e Civil. As bonificações deveriam ter sido 
reduzidas em 30% para ao menos algumas áreas do Interior e de 25% para algumas áreas da Capital e Região Metropolitana. 
Já no terceiro e quarto trimestres de 2014, as bonificações deveriam ter sido reduzidas até 25% em algumas áreas da Capital e 
Região Metropolitana e 30% no Interior.
68“São Paulo Contra o Crime”. Disponível em: https://goo.gl/kjUVgs. 1. Se o resultado do índice “Mortes por Intervenção Policial” 
do Estado for maior do que o resultado do mesmo período no ano anterior, a totalidade do bônus deveria ser reduzida em 10% 
para as regiões, áreas e unidades especializadas vinculadas a qualquer nível da estrutura distrital. 2. Se o resultado de vítimas 
em “Mortes por Intervenção Policial” da regional, exclusivamente do interior, for maior do que o resultado do mesmo período no 
ano anterior, a totalidade do bônus deveria cair 10% para a regional e para as suas respectivas Áreas de Atuação Compartilhadas 
(ACCs). 3. Se o resultado de vítimas em “Mortes por Intervenção Policial” da regional, exclusivamente metropolitana ou capital, 
for maior do que o resultado do mesmo período no ano anterior, a totalidade do bônus deveria ser reduzida em 5% para regional 
e para as suas respectivas AACs. 4. Se o resultado de vítimas em “Mortes por Intervenção Policial” da área for maior do que o 
resultado do mesmo período no ano anterior, a totalidade do bônus será reduzida em 10% para a respectiva AAC.
69Fonte: Diário Oficial. Para informações sobre a bonificação paga nos segundo, terceiro e quarto trimestres de 2014, ver, 
respectivamente: https://goo.gl/IOuJDi, https://goo.gl/dexN1L e https://goo.gl/pswSs6. 
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70MISSE, M. (coord.) “Autos de resistência”: Uma análise dos homicídios cometidos por policiais na cidade do Rio de Janeiro 
(2001-2011). Relatório de pesquisa. Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 2011.
71Boletim de ocorrência registrado em 17/04/2014 no 80º DP – Vila Joaniza.
72Id.

FRAGILIDADES DOS  
BOLETINS DE OCORRÊNCIA
VITIMIZAÇÃO POLICIAL

LETALIDADE POLICIAL

Os boletins de ocorrência de “homicídio doloso” e “latrocínio” com vítimas fatais policiais nos anos de 2013 
e 2014 na capital paulista são muito mais sucintos que os registros sobre “morte decorrente de intervenção 
policial”. Chamou atenção a ausência de detalhes e relatos apresentados nos boletins a respeito das dinâmicas 
das mortes dos policiais. Por exemplo, apenas 63% dos boletins apresentaram informações sobre o batalhão 
dos policiais mortos, informação importante para a análise sobre a concentração de casos. 

É possível que esse formato conciso seja resultado da realização dos registros iniciais das mortes em distritos 
policiais comuns, e não no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável 
pela elaboração de outro boletim de ocorrência posterior e pela investigação das mortes. De toda forma, 
registros de ocorrência mais completos permitiriam a análise da vitimização policial na capital a partir de um 
rol maior de variáveis. 

Já os boletins de ocorrência de mortes decorrentes de intervenção policial na capital continham informações 
equivocadas sobre as pessoas envolvidas nas ocorrências. Em 64,5% dos boletins de 2013 e 46,4% dos 
boletins de 2014, os policiais autores das mortes foram identificados como “vítimas” de “resistência” ou 
“tentativa de homicídio”, ao passo que os suspeitos mortos foram classificados como “indiciados”. Também 
foi significativo o número de boletins que não apresentou informações sobre o sexo, idade e cor dos policiais 
responsáveis pelas mortes – 27% em 2013 e 46,7% em 2014. Somente 25% dos boletins indicaram o batalhão 
dos policiais militares envolvidos nos dois anos. Esses dados são fundamentais para verificar se o perfil dos 
policiais envolvidos nas mortes difere do padrão da corporação.

Ademais, as “naturezas” criminais dos BOs frequentemente estavam incorretas, o que tornou necessária a 
reclassificação das informações apresentadas para analisar os crimes praticados pelas vítimas fatais e que 
ocasionaram as intervenções policiais. Foi preciso separar as ocorrências em que os crimes supostamente 
praticados pelos suspeitos foram identificados após as mortes.

Outra fragilidade que chamou atenção foi a apresentação de argumentos nos “históricos” das ocorrências 
justificando as ações policiais. Em muitos casos, a autoridade policial indicou que as mortes resultaram do 
“revide” a “injustas agressões”, ou descreveu a vida pregressa da vítima, em processo análogo ao que Michel 
Misse classificou como a “formalização da culpabilidade das pessoas mortas em ‘autos de resistência’”.70  Por 
exemplo, uma ocorrência registrada em abril de 2014 trouxe detalhada explicação sobre as excludentes de 
ilicitude previstas pelo Código Penal.71 O boletim afirmou que “não há, portanto, fato típico e antijurídico (...) 
logo, não há crime, em princípio, a ser imputado ao policial”. Finalizou apontando  que o inquérito deveria ser 
arquivado.72
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Com relação às considerações a respeito do suspeito morto, a autoridade policial apontou em um boletim 
de fevereiro de 2013 que “o ora autor/vítima fatal apresentava passagens criminais pelos crimes de roubo, 
receptação e tráfico de entorpecentes”.73 Em outro boletim do mesmo ano, a vítima fatal é repetidamente 
qualificada como “facínora”, “com passagem por roubo, conforme pesquisa criminal anexa”74 – informações 
sem conexão com a ocorrência em questão e que não guardavam relação com a análise da legalidade da ação.

73Boletim de ocorrência registrado em 26/02/2013 no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
74Boletim de ocorrência registrado em 29/12/2013 no 56º DP – Vila Alpina.
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RECOMENDAÇÕES 
PRIORITÁRIAS
Diversas medidas devem ser adotadas para atenuar os riscos que policiais enfrentam diariamente e conter 
as mortes decorrentes de intervenção policial na cidade de São Paulo. Segue abaixo um conjunto de dez 
recomendações prioritárias elaboradas à luz dos casos analisados. 

1. AMPLIAR E DIVULGAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA POLICIAIS FORA DE SERVIÇO

A Secretaria da Segurança Pública, Comando da Polícias Militar e Delegado(a) Geral devem desenvolver 
e divulgar procedimentos operacionais claros voltados a policiais fora de serviço. A ausência de tais 
orientações, juntamente com a sensação de insegurança entre policiais na capital, alimenta um cenário 
propenso à vitimização.

Por exemplo, o policial fora de serviço deve ser orientado a solicitar apoio quando presenciar crimes em 
andamento, evitando ao máximo agir quando está desacompanhado. Também é necessário ampliar os 
treinamentos e instruções para os policiais que optam por portar armas fora de serviço e minimizar os 
riscos associados a prática do “bico”.

2. FORTALECER PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA PARA POLICIAIS 

A Secretaria da Segurança Pública deve expandir programas de apoio, acompanhamento e reciclagem de 
policiais vítimas e autores de violência letal, incluindo o eventual afastamento temporário das ruas de 
policiais que utilizarem a força letal ou a munição em frequência superior à da média. 

É essencial romper a resistência e o preconceito dos policiais militares em relação aos programas de 
atendimento psicológico, disseminando e valorizando este tipo de apoio. Um possível caminho para isso é 
a conscientização dos policiais desde sua formação de ingresso na carreira. Policiais envolvidos em eventos 
traumáticos (independentemente da análise de mérito de sua conduta) devem ser temporariamente 
afastados da atividade operacional e submetidos a programas de apoio psicológico baseados em 
técnicas terapêuticas modernas, e não em discursos religiosos ou moralizantes. O antigo Programa de 
Acompanhamento de Policiais envolvidos em Ocorrências de Alto Risco-PROAR (1995) é um programa bem 
avaliado especialmente por afastar imediatamente da área de atuação os policiais envolvidos neste tipo de 
ocorrência, além de oferecer apoio psicológico.

3. INVESTIR NA FORMAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUADOS DAS POLÍCIAS

A Academia de Polícia Militar do Barro Branco e a Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra devem 
investir na formação continuada sobre uso da força e de equipamentos menos letais para policiais militares 
e civis. As iniciativas para regular, padronizar e controlar o uso da força pelos agentes da segurança pública 
em São Paulo ainda se concentram majoritariamente nos níveis mais elevados de força, como o uso de 
armamento menos letal e uso da força letal. É importante que os níveis iniciais de força sejam também foco da 
preocupação institucional, de forma que os policiais tenham diretrizes mais claras sobre o uso desses níveis 
iniciais e, assim, recorram a eles sempre que possível.   

É preciso, ainda, oferecer oportunidades de treinamento em pleno serviço e estágios de aprimoramento 
periódicos prevendo a utilização de armamentos menos letais e a solicitação de apoio, especialmente em 
casos nos quais os suspeitos estejam em superioridade numérica. A formação do policial para o desempenho 
dessas atividades não deve se ater à repetição mecânica e burocratizada de procedimentos, mas desenvolver 
a capacidade crítica e discricionária do policial de avaliar riscos concretos e agir a partir das diretrizes fixadas 
pela instituição. As simulações e revisões críticas de ocorrências reais devem ser fortalecidas.  
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4. PADRONIZAR O REGISTRO DE INFORMAÇÕES NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO, 
LATROCÍNIO E MORTE DECORRENTE DE OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO POLICIAL 

O boletim de ocorrência é o ponto de partida das investigações sobre homicídios e mortes decorrentes de 
intervenção policial, portanto é fundamental que a coleta inicial de informações seja a mais completa e 
padronizada possível. Todo boletim deveria conter informações expressas sobre os procedimentos essenciais 
adotados, tais como como o eventual uso de armamento menos letal, comandos para cessar agressão 
e solicitação de apoio. Além disso, o registro de mais detalhes, tais como os tempos de certas ações (a 
perseguição ou confronto, hora de eventual chamado de apoio, etc.), auxiliaria no aprimoramento de 
procedimentos operacionais e administrativos e na apuração de eventuais excessos.

Alguns equívocos no preenchimento dos boletins de ocorrência devem ser corrigidos. Policiais que efetuarem 
disparos fatais devem ser caracterizados como “autores” das mortes decorrentes de intervenção policial/
homicídio, não como “vítimas”. Já as vítimas fatais não devem ser qualificadas como “indiciadas”, mas apenas 
como “vítimas”. Ademais, é preciso maior cuidado na descrição dos crimes que supostamente precederam 
as mortes decorrentes de intervenção policial. O boletim deve se limitar ao registro dos fatos ocorridos, sem 
considerações acerca da vida pregressa da vítima fatal e a legitimidade da intervenção policial.

Além disso, é fundamental padronizar a classificação da “natureza” das ocorrências de homicídio, morte 
decorrente de oposição à intervenção policial e lesão seguida de morte pelos delegados responsáveis pelos 
registros, de modo a diminuir as divergências entre a quantidade de mortes envolvendo policiais segundo as 
estatísticas oficiais e os boletins de ocorrência. 

5. MONITORAR O CUMPRIMENTO  DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS ADOTADOS 
POR POLICIAIS EM CASO DE MORTE OU LESÃO GRAVE

Policiais envolvidos em ocorrências que resultem em morte ou lesão corporal grave devem oferecer socorro 
adequado aos feridos, comunicar a ocorrência aos órgãos internos competentes e preservar o local do crime, 
viabilizando os procedimentos internos de investigação criminal a ser feita pela polícia judiciária. Para tanto, 
o monitoramento das Resoluções SSP-05 e SSP-40 – que disciplinam o pronto atendimento prestado às 
vítimas fatais e a apuração das ocorrências – é essencial. 

Além disso, é preciso analisar a adequação dos procedimentos de uso de força rotineiramente, a exemplo 
do programa de Estudo de Caso de Ocorrência de Alto Risco da Polícia Militar (ECOAR) implementado no 
Comando de Policiamento da Capital (CPC). Após cada ocorrência com resultado morte, os policiais envolvidos 
devem compartilhar informações sobre os níveis de força utilizados, a situação em que o conflito armado se 
deu, eventuais problemas na aplicação dos procedimentos e demais dados relevantes. Isso não só permite 
o monitoramento do uso da força pelos policiais na ponta da linha, mas também uma gestão mais efetiva 
de políticas sobre o uso de equipamentos e armas. Nesse sentido, fortalecer e expandir o ECOAR para o 
estado inteiro é medida essencial, bem como garantir que sargentos e capitães supervisionem diretamente 
os procedimentos de uso da força pelos policiais na ponta.

Por fim, em paralelo aos procedimentos após as mortes decorrentes de oposição à intervenção policial, a 
prevenção desses casos passa pela supervisão efetiva do cumprimento de Procedimentos Operacionais Padrão 
(POPs) da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como os POPs 4.01.00, referente ao “Acompanhamento e 
Cerco de Auto”, 4.02.00, que trata do “Bloqueio em via Pública”, 1.04.00, sobre “Abordagem de Veículo Infrator” 
e 1.03.00, a respeito de “Abordagem a Veículo Suspeito”.  Esses procedimentos trazem orientações valiosas 
sobre como policiais podem minimizar riscos em determinadas situações e devem servir de ferramenta no 
cotidiano da atividade policial para ajudar a evitar mortes de policiais e suspeitos. 
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7. FORTALECER O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

O exercício do controle externo da polícia pelo Ministério Público do Estado de São Paulo é fundamental 
para garantir que a autoridade policial seja exercida sem o recurso a práticas abusivas e arbitrárias. É 
preciso fortalecer o acompanhamento da atuação policial por esse órgão, a começar pelo envio imediato de 
promotores de justiça aos locais de mortes decorrentes de oposição à intervenção policial, como colocou a 
Resolução SSP-40, de 24 de março de 2015. 

8. MANTER UMA DIRETRIZ POLÍTICA CLARA DOS ATORES POLÍTICOS (GOVERNADOR DO ESTADO E 
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA) E OS CHEFES DAS POLÍCIAS ACERCA DA LETALIDADE POLICIAL 

As manifestações públicas proferidas pelos chefes da polícia, pelo Secretário da Segurança Pública e 
pelo governador possuem importante significado para os membros das corporações e para o conjunto da 
sociedade. É imprescindível que seja afirmado o respeito à dignidade das pessoas independentemente de cor, 
sexo ou raça, e que não haja manifestações acerca da legalidade de ações pontuais antes da conclusão das 
investigações a respeito.  

Além disso, é fundamental que as bonificações para policiais no âmbito do programa São Paulo Contra o 
Crime sejam reduzidas conforme o índice de letalidade policial, reforçando a mensagem política orientada à 
manutenção da letalidade em níveis baixos.

75”13 pontos que toda investigação de auto de resistência deve ter”, I Encontro Nacional de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério 
Público no Controle Externo da Atividade Policial. Disponível em: https://goo.gl/AMvU4. Os 13 pontos são: 1. Identificação completa de 
todos os envolvidos com RG e CPF; 2. Localização e oitiva de familiares da vítima; 3. Fotografias do cadáver pelo IML (é recomendável 
a realização de procedimento operacional padrão do Ministério Público com IC e IML visando a melhoria da qualidade dos laudos); 4. 
Juntada de folha de antecedentes de todos os envolvi dos na ocorrência; 5. Cópia ou certidão da HARDCOPY (Polícia militar: programa 
de registro das ocorrências – COPOM); 6. Comprovação de consulta a sistema de processamento de dados (para o agente do COPOM), 
com relação a nome e RG do morto, mencionando qual senha foi utilizada; 7. Certidão do oficial armeiro sobre a carga da arma; 8. 
Ofício ao Departamento de Produtos Controlados (DPC) sobre registro de arma ao RG (arma particular) ou certidão no prontuário do 
Batalhão se existe menção à arma particular; 9. Identificação de telefones celulares/rádio Nextel usados pelos policiais envolvidos 
na ação, registrados em seu nome junto ao Batalhão; 10. Cópia do relatório do Comando de Força Patrulha (CFP) e cópia do relatório 
do Comando de Rádio Patrulha (CGP); 11. Cópia do RSO – relatório do serviço operacional; 12. Em casos de “confronto” deverá a 
autoridade investigante providenciar dentro do prazo de 30 dias da data de ocorrência a juntada nos autos do registro de áudio das 
comunicações feitas entre as viaturas participantes entre si e entre elas e o órgão que as despacha ao local (COPOM e CEPOL); 13. O 
promotor de Justiça do Controle Externo buscará a comprovação da ocorrência policial de forma rápida, preferencialmente por meio 
eletrônico, agilizando o início da colheita da prova.

6. UNIFORMIZAR O PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO DAS MORTES DECORRENTES DE OPOSIÇÃO À 
INTERVENÇÃO POLICIAL 

No 1° Encontro Nacional de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Controle Externo da 
Atividade Policial em maio de 2011, foram formulados 13 pontos para padronizar o procedimento de 
investigação das mortes provocadas por policiais.  É muito importante que esses passos investigativos sejam 
seguidos pelos policiais civis e promotores do júri responsáveis pelos inquéritos policiais sobre mortes 
decorrentes de intervenção policial. 

9.  DIVULGAR DADOS SOBRE A LETALIDADE VIOLENTA NAS TRÊS REGIÕES DO ESTADO E PUBLICAR 
INFORMAÇÕES SOBRE OS BATALHÕES ENVOLVIDOS NOS CASOS DE MORTE DECORRENTE DE 
OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO POLICIAL, BEM COMO AS EVENTUAIS PUNIÇÕES LIGADAS A ESTAS 
OCORRÊNCIAS

Para fins de análise do fenômeno das mortes violentas em São Paulo, é importante considerar as mortes 
causadas por policiais no conjunto de mortes violentas (independentemente de exclusões de ilicitude), de 
modo a incentivar a redução da letalidade policial conjuntamente com a taxa de mortes violentas. Além 
dessa análise integrada do fenômeno, é fundamental que o número de pessoas mortas pela polícia e de 
policiais mortos continue sendo divulgado de forma desagregada para que o fenômeno seja conhecido em 
sua especificidade. Essa divulgação deve ser periódica e abarcar dados sobre as pessoas mortas e feridas 
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10. REATIVAR A COMISSÃO ESPECIAL PARA REDUÇÃO DA LETALIDADE EM AÇÕES ENVOLVENDO POLICIAIS

Em dezembro de 2000, a resolução nº 526 criou a Comissão Especial para Redução da Letalidade em Ações 
Envolvendo Policiais, composta por representantes do Gabinete da Secretaria da Segurança Pública, da 
Polícia Militar, da Polícia Civil, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da Ouvidoria da Polícia, 
do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e do Instituto São Paulo contra a Violência. 
A Comissão está inativa desde 2011 e é fundamental reativar os seus trabalhos voltados à identificação dos 
fatores que aumentam o risco de letalidade e à proposição de medidas para a sua redução, bem como o 
aprimoramento das estruturas investigativas.   
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em confronto com as polícias, bem como sobre os policiais, em serviço e em folga, mortos em confronto. 
É essencial também desagregar tais informações até o nível de batalhão, permitindo identificar mais 
rapidamente locais problemáticos que demandem um acompanhamento mais próximo. 

Além disso, a sociedade deve ter maior acesso a informações sobre pessoas mortas pela polícia, policiais 
mortos em confronto, procedimentos investigatórios instaurados e punições aplicadas a policiais, 
preservando as garantias dos investigados e o sigilo das investigações quando necessário. Com os atuais 
recursos de consulta disponíveis, não é possível avaliar a proporção de casos de morte decorrente de oposição 
à intervenção policial que se deve a problemas operacionais, técnicos ou eventuais abusos, tampouco 
verificar se há sobrerrepresentação em alguns programas de policiamento ou áreas específicas. Assim fica 
prejudicado o controle social e a proposição de recomendações aprofundadas que visem a minimização dos 
riscos, tanto para os policiais, quanto para suspeitos. 
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