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APRESENTAÇÃO 

O Instituto Sou da Paz analisa as estatísticas divulga-
das pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo 
(SSP/SP) desde 2012 com o objetivo de contribuir para 
a melhor compreensão da dinâmica criminal e ativida-
des policiais em cada região do Estado. A presente edi-
ção do Boletim Sou da Paz Analisa é dedicada à análise 
das estatísticas do 1º semestre de 2016, divulgadas pela 
SSP/SP em 25 de julho de 2016.  Além das informações 
oficiais disponibilizadas pelo site da SSP/SP, foram uti-
lizados dados divulgados em Diário Oficial pelas Cor-
regedorias das Polícias Civil e Militar do Estado de São 
Paulo. Também são apresentados dados obtidos via Lei 
de Acesso à Informação, fornecidos pela SSP/SP e pela 
Polícia Civil. 

Nas últimas edições do Boletim Sou da Paz Analisa, des-
tacamos a dificuldade de acesso a dados solicitados via 
Lei de Acesso à Informação. Para a realização desta edi-
ção, foram realizados 15 pedidos, direcionados à SSP/SP 
e à Polícia Civil. Destes, apenas um não havia sido atendi-
do até o momento do fechamento do Boletim e oito foram 
plenamente atendidos. Os seis pedidos restantes foram 

atendidos parcialmente apenas com dados referentes a 
2016, pois as informações solicitadas só passaram a ser 
coletadas este ano. Trata-se de avanço muito positivo, que 
indica que a SSP/SP vem dedicando esforços no sentido 
de fortalecer a transparência e o diálogo com a sociedade 
civil. Essa postura merece reconhecimento.

Graças ao envio de informações sobre estupros registra-
dos na Capital no primeiro semestre de 2015 e 2016, esta 
edição traz uma análise inédita sobre o perfil das vítimas e 
ocorrências de estupro na cidade de São Paulo a partir de 
boletins de ocorrência. A análise inclui aspectos como fai-
xa etária e relação entre autor e vítima, além de informa-
ções sobre dinâmicas específicas, como aquelas envol-
vendo o uso de armas de fogo. Além de ajudar a desfazer 
mitos sobre os estupros, as informações apresentadas 
podem indicar caminhos para a formulação de políticas 
públicas, como indicado nas conclusões desta edição.

Além da discussão sobre o crime de estupro, o Boletim 
traz informações sobre o local de ocorrência das mor-
tes decorrentes de intervenção policial na Capital, bem 

como dados sobre os crimes que levaram às prisões re-
alizadas em cada região do Estado no primeiro semestre 
de 2016. Todas essas análises são inéditas e só puderam 
ser levadas a cabo devido ao atendimento das solicita-
ções feitas pelo Instituto Sou da Paz. 

Acreditamos que o processo de construção de uma po-
lítica de segurança pública voltada à redução da crimi-
nalidade violenta só tem a ganhar com mais diagnósti-
cos e análises aprofundadas, baseadas em informações 
fornecidas pelas autoridades. A sociedade civil pode e 
deve ser parceira dos atores estatais engajados na área, 
por meio da realização de estudos sobre diferentes fenô-
menos criminais. Esperamos que a SSP/SP continue se 
dedicando a fechar as lacunas de informação no campo 
de segurança e que as análises aqui apresentadas con-
tribuam para o debate público.
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PRODUÇÃO DAS ESTATÍSTICAS CRIMINAIS

As estatísticas oficiais sobre a criminalidade, atividades policiais, letalidade e vitimização policial no Estado de São Paulo são publicadas trimestralmente no Diário Oficial do 
Estado e no site da SSP/SP, seguindo as determinações da lei 9.155/19951  (que obriga a publicação trimestral das informações) e a Resolução 161/20012 (que trata sobre as 
fontes para coleta de dados).

Os dados criminais e operacionais são fornecidos pelas Polícias Civil e Militar à Coordenadoria de Análise e Planejamento da SSP/SP (CAP), enquanto as informações acerca 
da letalidade e vitimização policial são produzidas pelas Corregedorias de Polícia no âmbito da Resolução 516/2000.3  A CAP realiza a publicação mensal e trimestral dessas 
informações tanto no Diário Oficial como no site da Secretaria.

Em setembro de 2013, a SSP/SP publicou a Resolução 146/2013, determinando que homicídios dolosos cometidos por policiais em serviço e fora de serviço e assim classificados 
pelas Corregedorias contabilizados junto aos homicídios dolosos “comuns” no âmbito da resolução 161/2001.4  Em contrapartida, as mortes decorrentes de intervenção policial 
cometidas por policiais em serviço ou fora que assim fossem classificadas pelas Corregedorias seriam contabilizadas em quadro próprio, não sendo somadas aos homicídios 
dolosos “comuns”.

Cabe destacar, ainda, que é competência do Delegado de Polícia a determinação da natureza da ocorrência. Esta natureza pode, por sua vez, ser alterada em um Boletim de 
Ocorrência (BO) complementar. De acordo com a Resolução SSP-160/2001, BOs complementares que alteram a natureza do registro original devem ser computados de forma 
discriminada e em substituição ao boletim original, evitando a duplicidade de informações.5  O prazo para as delegacias contabilizarem informações complementares é definida 
pela Portaria DGP 16/2001, que estabelece como prazo o décimo dia do mês subsequente ao mês de registro da ocorrência, inclusive de vítimas de tentativa de homicídio que 
vêm a óbito posteriormente. Esporadicamente a SSP/SP atualiza as estatísticas oficiais no Diário Oficial e Internet.6

1. Lei 9.155/1995, de 15 de maio de 1995. Disponível em: http://migre.me/s9trV.
2. Resolução 161/2001, de 08 de maio de 2001. Disponível em: http://migre.me/s9uLY.
3. Resolução SSP-516/2000, de 15 de dezembro de 2000. Disponível em: http://migre.me/s9uNj.
4. Resolução SSP-146/2013, de 26 de setembro de 2013. Disponível em: http://migre.me/siac3.
5. Resolução 160/2001, de 08 de maio de 2001. Disponível em http://goo.gl/Gv7h9i.
6. Para mais informações sobre a produção e análise de estatísticas criminais em São Paulo, ver: “Manual de Interpretação, Secretaria da Segurança Pública – Coordenadoria de Análise e Planejamento”, 2005. Disponível em: http://migre.me/tre17.
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PRINCIPAIS RESULTADOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

Letalidade Violenta

• O número de mortes violentas intencionais caiu 11,6% no Estado em relação 
ao primeiro semestre de 2015. A única categoria em que houve crescimento foi a 
das mortes cometidas por policiais fora de serviço;

• Pessoas mortas por policiais em serviço e fora de serviço representaram 17,1% 
de todas as vítimas de mortes violentas no semestre.

Crimes Violentos

• Homicídios, roubos de veículos e latrocínios caíram no Estado no primeiro se-
mestre de 2016; por sua vez, os índices de estupro e roubo (outros) cresceram;

• O número de homicídios dolosos registrados no Estado em junho de 2016 foi o 
menor desde janeiro de 2011, primeiro mês para o qual há estatísticas divulgadas;

• No Estado, o volume de roubos (outros) registrado no primeiro semestre de 2016 foi 
muito similar àquele verificado no primeiro semestre de 2014, o pior da série histórica;

• Houve aumento da incidência de estupros no Interior e na Capital, sendo que a ci-
dade de São Paulo é o município com maior número de casos de estupro no Estado;

• A partir da leitura dos boletins de ocorrência de estupros do primeiro semestre 
de 2015 e 2016 foi possível verificar que mais de 60% das vítimas tem menos de 
18 anos e também que em mais de 60% dos casos a vítima conhecia o autor.

Letalidade e Vitimização Policial

• Apesar do aumento no número de pessoas mortas por policiais fora de serviço, as 
mortes pelas polícias caíram 12% no Estado, em relação ao primeiro semestre de 2015;

• Ainda que tenha havido redução do número de mortos pelas polícias, como o 
resultado do primeiro semestre de 2015 foi o pior dos últimos cinco anos, verifi-
ca-se que a proporção pessoas mortas pelas polícias em serviço versus policiais 
mortos segue alta em 2016 (29:1);

• O número de policiais mortos fora de serviço cresceu, passando de 25 para 33 víti-
mas. No primeiro semestre de 2016, um policial morreu fora de serviço a cada 5 dias;

• Dez Distritos Policiais (DPs) concentraram 30% de todas as mortes decorrentes 
de intervenção policial (MDIP) registradas na Capital no primeiro semestre de 2016.

Atividade Policial

• O percentual de ocorrências de crimes violentos que ensejaram a instauração 
de inquéritos policiais caiu na Capital, Grande São Paulo e Interior. O Interior se-
gue sendo a região com a maior taxa de instauração, mas a análise desagregada 
por Departamento de Polícia Judiciária do Interior (DEINTER) revela deficiências 
em algumas áreas – Campinas, Santos e Piracicaba; 

• Na Capital, a taxa de instauração de inquéritos por roubos (outros) e roubos 
de veículos segue baixa – apenas cinco a cada 100 BOs de roubos levaram à ins-
tauração de inquéritos policiais no primeiro semestre dos anos de 2015 e 2016;

• As prisões em flagrante e por mandado aumentaram em todas as regiões. Na 
Capital e no Interior, cresceu novamente a participação das prisões por manda-
do no total de prisões. Contudo, as prisões por mandado relacionadas a crimes 
violentos representam apenas 16% no Interior e 22% na Capital. 
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LETALIDADE VIOLENTA

De acordo com os dados publicados pela SSP/SP e pelas Corregedorias de Polícia, 2.355 pessoas foram vítimas de homicídio doloso, latrocínio e intervenção policial no Estado de 
São Paulo no primeiro semestre de 2016. Esse número representa uma queda de 11,6% na letalidade violenta em comparação com o mesmo período de 2015.

(1) Morte decorrente de intervenção policial – Polícias Civil e Militar em serviço
(2) Morte decorrente de intervenção policial – Polícias Civil e Militar fora de serviço e homicídio doloso cometido por policial militar fora de serviço com provável excludente de ilicitude
Fonte: SSP/SP e Corregedorias das Polícias Civil e Militar - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Letalidade violenta no Estado
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No primeiro semestre de 2016, dentre todas as categorias 
de letalidade violenta, houve aumento apenas das mortes 
cometidas por policiais civis e militares fora de serviço que, 
apesar da variação, representam a menor parcela dos casos 
de letalidade violenta.

De modo geral, em todas as regiões do Estado, a maior parte 
das mortes violentas são ocorrências de homicídio doloso 
(cerca de 70% dos casos), seguidas pelas mortes cometidas 
por policiais civis e militares em serviço (que na Capital che-
gam a representar 20,1% das mortes violentas intencionais).

(1) Morte decorrente de intervenção policial – Polícia Civil e Militar em serviço
(2) Morte decorrente de intervenção policial – Polícia Civil e Militar fora de serviço e homicídio doloso cometido por policial militar fora 
de serviço com provável excludente de ilicitude
Fonte: SSP/SP e Corregedorias das Polícias Civil e Militar - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Letalidade violenta por regiões  (Primeiro semestre de 2016) 
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CRIMES VIOLENTOS

No primeiro semestre de 2016, o Estado de São Paulo registrou aumento do total de “Crimes Violentos”, resultado que foi em grande parte influenciado pelo aumento dos casos de roubo 
(outros) e estupros, já que os demais quatro crimes que compõem a categoria apresentaram redução em comparação com o primeiro semestre de 2015.

(1) Considerando o total de ocorrências, não vítimas. / Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Crimes violentos no Estado1 
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CRIMES VIOLENTOS

Homicídio Doloso

Houve redução tanto do número de ocorrências de homicídio doloso quanto do número de vítimas desse crime em todas as regiões do Estado durante o primeiro semestre de 2016. 
O resultado foi mais significativo para a Grande São Paulo, onde foi possível observar 91 ocorrências e 108 vítimas a menos em 2016 do que o verificado em 2015.

Homicídio doloso por região

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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No Estado, o total de ocorrências de homicídio 
doloso no mês de junho foi o menor já registrado 
para um mês desde janeiro de 2011, ou seja, o 
menor já verificado desde que os dados mensais 
passaram a ser disponibilizados. Além disso, o 
resultado apurado para o primeiro semestre de 
2016 é o menor verificado para um primeiro se-
mestre nos últimos dez anos.

Também na Capital o resultado do primeiro se-
mestre de 2016 foi muito positivo, sendo possí-
vel observar a manutenção de uma tendência de 
queda do volume de ocorrências de homicídio 
doloso e resultados mensais abaixo dos observa-
dos em períodos anteriores, com destaque para 
os meses de janeiro, maio e junho.

Ocorrências de homicídio doloso no Estado (primeiro semestre 2007-2016)

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

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

Registros mensais de homicídio doloso na Capital (2014 – 2016)
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Além disso, os dados desagregados por 
distritos policiais revelam que houve re-
dução dos homicídios dolosos em 49 DPs 
da Capital (52,7% dos distritos). Em geral, 
é possível notar uma melhoria do cenário 
geral da Capital e também nas localidades 
historicamente mais críticas.

Assim como verificado em períodos ante-
riores, os homicídios dolosos se concen-
tram em regiões periféricas da Capital, 
notadamente nas Zonas Leste e Sul da ci-
dade. O pior resultado no primeiro semes-
tre de 2016 foi o do 25º DP – Parelheiros, 
com 21 ocorrências de homicídio doloso 
em ambos os períodos analisados.

Distribuição espacial das ocorrências de homicídio doloso na Capital
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Dos 10 DPs com mais registros de homicídio doloso no primeiro semestre de 2015, sete continuaram nesse ranking em 2016: 25º DP – Parelheiros, 47º DP – Capão Redondo, 
92º DP – Parque Santo Antônio, 100º DP – Jardim Herculano, 37º DP – Campo Limpo, 50° DP - Itaim Paulista e 73° DP - Jaçanã. Contudo, ainda que estas localidades situadas 
na Zona Sul da Capital figurem de forma recorrente entre os distritos com maior volume de homicídios dolosos da Capital, elas apresentaram um menor número de casos no 
primeiro semestre de 2016 do que o verificado para o mesmo período de 2015.

Dez distritos policiais com mais registros de homicídio doloso

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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CRIMES VIOLENTOS

Latrocínio

Os latrocínios caíram no Estado e em todas as regiões no primeiro semestre de 2016. Dentre as localidades analisadas, a maior redução foi observada na Capital, onde foi verifi-
cado um total de sete ocorrências e oito vítimas a menos do que em 2015. 

Ainda que seja um crime que cause grande sensação de insegurança, os latrocínios são pouco frequentes, especialmente se considerarmos sua ocorrência frente o total de rou-
bos registrados. Em geral, independentemente da região do Estado analisada, os latrocínios não chegam a representar nem 1% dos casos de roubo.

Latrocínio por região 

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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No primeiro semestre de 2016, apenas um em cada 1.190 roubos no Estado teve como desfecho a morte da vítima. Na Capital esta relação é ainda menor: apenas um a cada 1.894 roubos 
teve como desfecho um latrocínio.

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que historicamente a proporção de latrocínios em relação aos roubos vem diminuindo no Estado, sendo a única exceção o Interior do Estado, 
onde nos últimos quatro anos a proporção de latrocínios por ocorrências de roubo permaneceu praticamente estável.

Outra curiosidade sobre os latrocínios diz respeito a sua dispersão sobre o território. Na Capital, por exemplo, os 51 latrocínios registrados ao longo do primeiro semestre ocorreram em 
apenas 38 dos 93 DPs da cidade, não tendo havido nenhum registro nos demais 55 distritos. Além disso, houve registro de uma ocorrência tanto no primeiro semestre de 2015 quanto no 
primeiro semestre de 2016 em apenas 21 distritos.

Percentual de latrocínios em relação ao total de roubos registrados por região 

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



SOU DA PAZ ANALISA - 1° SEMESTRE 2016 15

Distribuição espacial das ocorrências de latrocínio na Capital
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CRIMES VIOLENTOS

Estupro

O Estado de São Paulo apresentou no primeiro semestre de 2016 um aumento de casos de estupro em relação ao primeiro semestre de 2015, sendo possível verificar maior 
volume de registros em duas das três regiões analisadas – Capital (2,0%) e Interior (8,8%). 

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

Estupro por região
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Apesar de ser um resultado preocupante, é preciso lembrar que o volume de ocorrências registradas durante o primeiro semestre de 2016 ainda é menor do que o verificado em 2013 
e 2014. No Estado, por exemplo, enquanto havia uma média de 1.088 casos de estupro por mês ao longo do primeiro semestre de 2013, em 2016 este valor foi de 789 casos mensais. 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que, ainda que o Interior seja a região com o maior número absoluto de ocorrências, estas estão distribuídas por 606 municípios. Nesse 
sentido, os índices da Capital são mais expressivos, já que dois a cada dez estupros registrados no Estado ocorreram na cidade de São Paulo.

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

Estupro (Primeiro semestre 2013-2016)
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Visando compreender melhor as principais características deste crime e os aspectos que precisam ser trabalhados para que possamos reduzir a incidência de estupros na Capital, 
o Instituto Sou da Paz solicitou via Lei de Acesso à Informação dados sobre o perfil das vítimas e dinâmicas criminais das ocorrências de estupro.

O Sou da Paz recebeu cópias de todos os BOs registrados na Capital ao longo do primeiro semestre de 2015 e 2016. Ao todo, foram recebidos 1.200 BOs de 2015 e 1.033 BOs de 2016. 
Após remover os registros duplicados, casos que tratam sobre estupros ocorridos em anos anteriores a 2015, averiguações e relações consentidas, restaram para análise a descrição 
de 1.011 vítimas em 2015 e 980 em 2016.7 

7. Foram consideradas averiguações as ocorrências em que um familiar ou conhecido da vítima (geralmente uma criança) desconfia que possa ter ocorrido alguma violência sexual e solicita a 
investigação do caso. Já as ocorrências em que há relação consentida são aquelas em que um jovem alega ter havido relação sexual consensual com um parceiro (normalmente da mesma idade), 
mas os pais resolvem apresentar queixa na delegacia. 

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Estupros na Capital
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Perfil da vítima de estupro

Como já esperado, a grande maioria das vítimas de estupro é mulher (86,9% em 2015 e 87,6% em 2016). Além disso, observou-se que a participação de homens entre as vítimas de 
estupro é mais recorrente entre as vítimas com idades entre 2 e 10 anos, chegando a representar 25% das ocorrências nesta faixa etária.

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Vítimas de estupro por sexo - Capital
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Comparando os dados de 2015 e 2016, foi possível verificar que a maior parte das vítimas de estupro possuía entre 11 e 15 anos de idade, aparecendo em segundo lugar a faixa etária de 6 
a 10 anos. Em ambos os anos, verificou-se que mais da metade dos estupros foi cometida contra menores de 18 anos – 64% das vítimas de estupro de 2015 e 60,6% das vítimas de 2016.

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Distribuição dos estupros da Capital segundo a idade das vítimas
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Relação entre autores e vítimas

A partir dos conteúdos dos históricos das ocorrências, 
foram extraídas informações sobre a relação entre auto-
res e vítimas dos crimes de estupro. Em geral, tanto no 
1º semestre de 2015 quanto em 2016, predominaram os 
casos em que o agressor fazia parte do círculo pessoal 
da vítima.

Somados os resultados das categorias “Familiar”, “Rela-
cionamento Amoroso” e “Conhecidos – Outros”8, tem-se 
que 64,7% das vítimas em 2015 e 58,9% em 2016 foram 
violentadas por pessoas conhecidas.

Dentre os casos que envolvem a participação de pessoas 
desconhecidas (cerca de 30% do universo analisado em 
ambos os anos), chama atenção o fato de que em 11,6% 
dos estupros de 2015 e 14,9% dos de 2016 houve uma 
dinâmica específica em que as vítimas foram abordadas 
por desconhecidos em um veículo. Mediante grave ame-
aça, as vítimas foram levadas do local e violentadas em 
local incerto. Em menos de 1% dos casos, foi possível 
identificar ocorrências em que a vítima foi violentada por 
profissionais da saúde durante um atendimento médico.9

Relação entre autores e vítimas das ocorrências de estupro na Capital10

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo - Elaboração: Instituto Sou da Paz

8. A categoria “Conhecidos – Outros” engloba colegas (trabalho, escola amigos de pessoas próximas, etc.), amigos e vizinhos. A categoria “Familiar” engloba pais, avós, tios, primos, padrastos e outros familiares de 
primeiro grau. A categoria “Relacionamento Amoroso” abrange companheiros e ex-companheiros das vítimas.
9. A categoria “Desconhecido” engloba casos em que a vítima relatou que não conhecia o autor, sem mais especificações. A categoria “Desconhecido – Veículo/Assalto” engloba ocorrências em que a vítima do 
estupro foi abordada por um desconhecido em um veículo, compondo uma dinâmica específica, além de estupros precedidos por roubos. A categoria “Profissional da Saúde” engloba médicos, terapeutas e dentistas.
10. Foi considerado como “Não especificado” o caso em que o BO não tinha informações suficientes sobre a dinâmica dos fatos, não sendo possível estabelecer com segurança uma relação entre o autor e a vítima.
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Entre os “Conhecidos – Outros” – excluídos, portanto, os familiares e companheiros ou ex-companheiros -, em 22,7% dos casos foi verificado que o autor era um vizinho; em 18% observou-se 
que se tratava de um colega da vítima; e em 10,2% ele foi classificado como um amigo da família. Já nos casos em que o autor do estupro era um “Familiar”, os três parentescos mais citados 
foram: pai (28,2%), padrasto (25,9%) e tio (16,7%). 

É possível notar diferenças na relação autor-vítima quando considerados grupos etários específicos. Nos casos em que as vítimas tinham entre 21 e 30 anos, a participação de desconhecidos 
foi mais recorrente (61,4 % em 2015 e 62,7% em 2016); já nos casos em que as vítimas tinham até 10 anos, a porcentagem de autores desconhecidos não atinge 5% em nenhum dos anos. 
Por outro lado, a autoria por parte de familiares chega a quase 50% dos estupros entre crianças de até 10 anos.

Relação entre autores e vítimas por faixa etária na Capital em 2015 Relação entre autores e vítimas por faixa etária na Capital em 2016

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo - Elaboração: Instituto Sou da Paz Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Tipo de local do crime
A maioria dos casos de estupros foi praticada dentro de uma residência, fato que dialoga com a prevalência de autores conhecidos e familiares das vítimas. O segundo tipo de local mais comum 
é a via pública, representando cerca de um terço de todas as ocorrências.

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Tipo de local dos estupros (2015 e 2016)
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Uso de arma de fogo

A quantidade de crimes de estupro em que houve utilização ou menção à existência de 
armas de fogo representa 10% do universo analisado, tendo sido mais recorrente no 
primeiro semestre de 2016. 

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo - Elaboração: Instituto Sou da Paz Fonte: Lei de Acesso à Informação - SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Estupros em que houve uso ou menção de uso de arma de fogo

Dentre as ocorrências em que há emprego ou menção à existência de arma de fogo, a partici-
pação de autores conhecidos da vítima foi muito pequena: 4,5% em 2015 e 6,1% em 2016. Na 
maioria das ocorrências em que há uso ou menção a arma de fogo, prevalece a dinâmica em que 
a vítima é levada por um desconhecido em um veículo para local incerto (61,8% dos casos de 2015 
e 67,7% em 2016), sofrendo violência sexual e, em alguns casos, sendo vítima de roubo. 

Estupros em que houve uso ou menção de uso de arma de fogo 
segundo a relação entre autor e vítima
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Vítimas dopadas

Regiões mais afetadas

Em 26 casos de estupro de 2015 e 15 em 2016 havia no BO uma menção à possibilidade de que a vítima tenha sido dopada, situação que representa apenas 2% dos casos analisados. 
Em geral, esses crimes são praticados por desconhecidos e, ainda que o boletim apresente poucas informações devido ao fato de a vítima não recordar o crime, em 17% dos casos foi 
possível verificar que a vítima estava em uma bar ou casa noturna.

Entre os 12 Distritos Policiais que mais registraram estupros no primeiro semestre de 2015, 7 também estão entre os 10 distritos com mais estupros no primeiro semestre de 2016, o 
que indica concentração significativa desse crime em algumas localidades.

Entre as regiões mais afetadas, destacam-se o 46° DP – Perus e 73° DP – Jaçanã na Zona Norte da cidade; e 85° DP - Jardim Mirna, 47° DP – Capão Redondo, 37° DP – Campo Limpo, 101° DP – Jar-
dim das Imbuias, 25° DP – Parelheiros – todos na Zona Sul da Capital. Dentre os distritos destacados, em quatro (25º, 37º, 47º, 101º) verificou-se aumento dos casos de estupro no período analisado.

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo - 
Elaboração: Instituto Sou da Paz

Distritos policiais com mais registros de estupro
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Distribuição espacial das vítimas de estupro na Capital

Outro aspecto interessante verificado a respeito 
das regiões com elevado número de estupros 
diz respeito às diferenças entre as caracterís-
ticas destes crimes em cada uma delas. No 
distrito de Perus (46° DP) e no de Jaçanã (73° 
DP), localizados na Zona Norte, a proporção de 
estupros praticados por desconhecidos foi visi-
velmente menor do que na Capital, havendo um 
grande número de ocorrências que envolvem fa-
miliares (cerca de 50%). Já em distritos da Zona 
Sul, como 25º DP – Parelheiros, 47º DP – Capão 
Redondo e 85º DP – Jardim Mirna, a proporção 
de estupros de desconhecidos foi altíssima (em 
média, 35% em cada semestre).

Desta forma, é possível concluir que, enquanto 
em algumas localidades o estupro está mais 
relacionado a problemas domésticos e de con-
vivência (vítimas mais jovens violentadas por 
familiares e conhecidos em suas residências), 
em outros locais há uma dinâmica criminal es-
pecífica, sendo mais frequente que as vítimas 
de estupro sofram sequestro e acabem sendo 
subjugadas por desconhecidos através do em-
prego de armas de fogo. A constatação dessas 
diferentes dinâmicas é muito importante, pois 
implica na necessidade de diferentes ações de 
prevenção e repressão que precisam ser de-
senvolvidas pelo poder público.
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CRIMES VIOLENTOS

Roubo (outros)

Na comparação com o 1º semestre de 2015, os roubos (outros) cresceram em todas as regiões do Estado, sendo que a piora observada na Grande São Paulo e no Interior foi 
bastante expressiva. 

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

Roubos (outros) por região
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O volume de roubos registrados entre janeiro e março de 2014 representou o pior resultado da série histórica para um primeiro trimestre, quando 79.262 roubos foram registra-
dos. A mudança promovida pela Portaria DGP-43 de 29/11/2013 pode explicar a piora observada em 2014, já que, a partir do final de 2013, tornou-se possível registrar roubos 
pela Delegacia Eletrônica, o que pode ter diminuído os níveis de subnotificação desse delito. 

Nesse sentido, a comparação dos índices de roubo de 2016 com os de 2014 é pertinente, pois trata-se de uma mesma realidade. Os registros de roubo (outros) do primeiro tri-
mestre de 2016 foram superiores àqueles do mesmo período em 2014, o que é digno de nota, já que esse havia sido o pior resultado da série. Já o resultado do segundo trimestre 
de 2016 foi melhor do que o do segundo trimestre de 2014, mas bastante superior ao de 2015, quando houve queda generalizada dos roubos no Estado.  

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

Roubos (outros) registrados no Estado por trimestre (2014 – 2016)
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Na Região Metropolitana, os índices desse crime já apresentaram piora significativa no 2º semestre de 2015, em relação ao 1º semestre do mesmo ano. No mês de março de 
2016, a Grande São Paulo apresentou o maior volume mensal de roubos (outros) da série histórica. 

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

Registros mensais de roubos (outros) na Grande São Paulo (2014 – 2016)
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Merece destaque o fato de que três municípios da região tenham respondido por 47% do aumento de roubos (outros) registrado na Grande São Paulo no período: somados, Diadema, Mauá e 
Osasco registraram 1.631 roubos a mais no primeiro semestre de 2016 do que no mesmo período de 2015, o que representou aumentos de 21%, 29% e 12% para cada cidade, respectivamente.

Na Capital, houve crescimento dos índices em 57 dos 93 DPs, e redução em 35 deles. Os resultados de alguns distritos podem ajudar a explicar porque a piora sentida na Capital 
foi menos sensível do que no restante do Estado. Por exemplo, o 98º DP – Jardim Miriam estava entre os dez piores da cidade no primeiro semestre de 2015, com 1.645 registros 
de roubo (outros). No primeiro semestre de 2016, o distrito saiu desse ranking, apresentando 1.125 registros, ou seja, redução de 31,6% em seu índice. Outro distrito com bom 
resultado foi o 4º DP – Consolação, cujos registros de roubo (outros) caíram 20%, passando de 1.429 para 1.142.

Dos 10 DPs com o maior volume de roubos (outros) no primeiro semestre de 2015, oito continuaram nesse ranking em 2016. Passaram a integrar a lista dos distritos do Jaba-
quara (35º DP) e São Mateus (49º DP).

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

Dez distritos policiais com mais registros de roubo (outros)
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A distribuição espacial das ocorrências de roubos (outros) pouco mudou, e os piores índices seguem concentrados nas Zonas Sul, Leste e Centro. Em meio a distritos cujos nú-
meros se mantiveram parecidos com os do ano anterior ou pioraram, chama atenção a melhora observada na área compreendida pelos distritos Campo Grande (99º DP), Cidade 
Dutra (48º DP) e Vila Joaniza (90º DP). 

Distribuição espacial das ocorrências de roubo (outros) na Capital
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CRIMES VIOLENTOS

Roubo de veículo

Ao contrário do que ocorreu em relação aos roubos (outros), os índices de roubo de veículo caíram no Estado como um todo nos primeiros seis meses de 2016, na comparação 
com o mesmo período de 2015. Houve piora apenas na Grande São Paulo, mas pouco significativa. 

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

Roubo de veículo por região
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O ano de 2013 foi marcado por crescimento expressivo dos registros de roubo de veículo no Estado. A partir do segundo semestre de 2014, os índices começaram a cair, voltando 
a patamares anteriores a 2013. O resultado do segundo semestre de 2015 interrompeu a tendência de queda verificada, já que naquele período houve aumento dos roubos de 
veículo em relação ao semestre anterior. 

Nesse sentido, o resultado do primeiro semestre de 2016 é positivo, pois pode indicar retomada da tendência de queda. Em relação ao primeiro semestre de 2015, a queda foi de 
2,6%; contudo, se comparados o primeiro semestre de 2016 e o segundo semestre de 2015, constata-se redução de 4,3%.

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

Registros de roubo de veículo no Estado (2013 – 2016)
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Comparando os resultados da Grande São Paulo e do Interior, nota-se que nas duas regiões houve melhora em relação ao segundo semestre de 2015, quando os índices de roubo 
de veículo cresceram em ambas, sendo que na Grande São Paulo a piora verificada entre julho e dezembro de 2015 foi muito significativa. Os resultados do primeiro semestre de 
2016 apontam para a retomada da redução dos índices nessas regiões, assim como já apontado em relação ao Estado como um todo. 

Apesar do pequeno incremento de casos no primeiro semestre de 2016 em relação ao primeiro semestre de 2015, o número de roubos de veículos registrado na Região Metro-
politana em junho de 2016 foi o menor desde setembro de 2015. 

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

Registros de roubo de veículo na Grande São Paulo e Interior (2015 – 2016)
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Quanto à Capital, a redução menos expressiva em relação à do Interior se deve ao fato de que houve aumento das ocorrências de roubo de veículo em 34 DPs da cidade. Chama 
atenção a piora observada no 70º DP – Vila Ema, que passou de 328 ocorrências no primeiro semestre de 2015 para 502 no primeiro semestre de 2016. 

Vizinhos a ele, os distritos do Parque São Lucas (42º DP), São Mateus (49º DP), Parque São Rafael (55º DP) e Teotônio Vilela (69º DP) também registraram mais ocorrências do 
que no primeiro semestre do ano anterior, com aumentos de 33%, 11,2%, 9,9% e 9,1%, respectivamente. A piora verificada nos quatro DPs em um contexto de melhora geral da 
Capital sinaliza para a necessidade de pensar ações voltadas à redução dos índices dessa área.

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

Dez distritos policiais com mais registros de roubo de veículo
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Distribuição espacial das ocorrências de roubo de veículo na Capital

Dos dez DPs que figuravam entre os piores 
no primeiro semestre de 2015, seis continu-
aram nesse ranking no primeiro semestre 
de 2016: 49º DP – São Mateus; 35º DP – Ja-
baquara; 55º DP – Parque São Rafael; 98º 
DP – Jardim Miriam; 50º DP – Itaim Paulista; 
e 69º DP – Teotônio Vilela. 

A distribuição espacial dos índices desse cri-
me entre os DPs tem variado pouco ao lon-
go dos anos. Sete dos 10 distritos com mais 
roubos de veículos nos primeiros seis meses 
de 2016 estão localizados na Zona Leste, 
situação que vem se repetindo há anos: no 
primeiro semestre de 2014, também havia 
sete DPs da Zona Leste entre os piores da 
Capital, assim como em 2013.  
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LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Segundo dados das Corregedorias das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, policiais civis e militares em serviço e fora de serviço provocaram 407 mortes no Estado 
durante o primeiro semestre de 2016.

De modo geral, houve redução do total de mortos pelas polícias em serviço e aumento do número de mortos pelas polícias fora de serviço no primeiro semestre de 2016, sendo 
que o resultado final do Estado indica ter havido uma redução de 12,1% do total de pessoas mortas em confrontos com as polícias – 56 vítimas a menos do que o verificado no 
mesmo período em 2015.

(1) O aumento expressivo de “morte decorrente de intervenção policial” envolvendo policiais fora de serviço era esperado, pois em abril de 2015 a Corregedoria da Polícia 
Militar deixou de utilizar a categoria “homicídio doloso com provável excludente de ilicitude” para classificar parte das mortes cometidas por policiais fora de serviço.      
Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Pessoas mortas pelas polícias em serviço e fora de serviço no Estado
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Ao todo, foram 2,3 mortes com autoria policial por dia no Estado de São Paulo nos primeiros seis meses de 2016, um resultado ligeiramente menor que o verificado para o pri-
meiro semestre de 2015 (quando a média era de 2,6 mortos por dia).

Ainda que tenha havido redução no total geral de mortes cometidas por policiais e, em especial, das que envolvem policiais em serviço, os dados revelam que o número de mortes 
cometidas por policiais civis e militares em serviço no primeiro semestre de 2015 foi o maior verificado nos últimos cinco anos. Por este motivo, apesar de os resultados de 2016 
indicarem uma melhoria importante em relação a 2015, eles ainda representam um elevado número de mortes cometidas por policiais.

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

Pessoas mortas pelas Polícias Civil e Militar no Estado de São Paulo11 (Primeiro semestre 2012-2016)

11. Considerando morte decorrente de intervenção policial, homicídio doloso e homicídio doloso com provável excludente de ilicitude.
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Pessoas mortas e feridas pelas polícias
O dado sobre pessoas feridas pelas polícias em serviço e fora de serviço no Estado mostra que houve aumento do total de feridos no primeiro semestre de 2016, constituindo o 
segundo maior valor apurado para um primeiro semestre entre os cinco últimos anos analisados.

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

Pessoas feridas pelas Polícias Civil e Militar no Estado de São Paulo12 (Primeiro semestre 2012-2016) 

12. Considerando lesão corporal decorrente de intervenção policial e lesão corporal dolosa.
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Enquanto no primeiro semestre de 2015, uma pessoa foi morta para cada pessoa ferida pelas polícias, em 2016 essa proporção caiu para 0,8 mortos para cada ferido. Essa 
mudança na proporção de mortos e feridos decorre não apenas do aumento do número absoluto de pessoas feridas, mas também da redução do total de mortos no primeiro 
semestre de 2016, como explicitado anteriormente.

(1) Morte decorrente de intervenção policial e homicídio doloso com e sem excludente de ilicitude
(2) Lesão corporal decorrente de intervenção policial e lesão corporal dolosa

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

Pessoas mortas versus pessoas feridas pelas polícias em serviço e fora de serviço no Estado 
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Especialistas como Paul Chevigny recomendam que o número de mortes provocadas por policiais seja inferior ao número de feridos, já que o policial deve empregar os meios 
necessários para conter situações de perigo utilizando a força de forma proporcional ao risco ao qual está submetido.13

Como o resultado do primeiro semestre de 2016 indica uma alteração da proporção entre mortos e feridos pelas policiais em comparação com o verificado em 2015, é possível 
que tenha havido neste período uma mudança no formato de atuação da polícia paulista (em relação ao emprego da força letal) ou na dinâmica dos confrontos existentes. Como 
este é o primeiro período em que verificamos esta inversão de tendência após o aumento significativo das mortes cometidas por policiais em 2015, é preciso continuar acompa-
nhando os dados dos próximos meses para que possamos verificar essa hipótese de mudança.

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

Percentual de pessoas mortas e feridas frente o total de vítimas de confrontos com 
policiais civis e militares no Estado de São Paulo (Primeiro semestre)

13. CHEVIGNY, Paul G. O Uso da Força Letal pelas Polícias como Controle Social: Jamaica, Argentina, e Brasil. Fórum do Direito Criminal. Kluwer Academic Publishers, 1990. p. 389-425.
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Pessoas mortas pelas polícias versus policiais mortos
Ao longo do primeiro semestre de 2016, nove pessoas foram mortas para cada policial civil ou militar morto em serviço ou fora de serviço no Estado. Em 2015 a relação era de 13 para 
um. Se forem consideradas apenas as ocorrências que envolvem policiais em serviço, a proporção de civis mortos para cada policial morto chega a 29 por um.

(1) Morte decorrente de intervenção policial e homicídio doloso com e sem excludente de ilicitude
Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Pessoas mortas versus policiais mortos em serviço e fora de serviço no Estado 
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Ainda que seja possível notar uma redução do total de pessoas mortas pelas polícias em serviço no primeiro semestre de 2016, a proporção de pessoas mortas para cada policial 
morto tem permanecido em patamares elevados nos últimos anos. Em quatro dos últimos cinco anos, a relação de pessoas mortas pela polícia em serviço para cada policial morto 
em serviço foi semelhante ou superior a 30 por um.

Segundo Chevigny, quando o número de civis mortos por policiais é superior a 15 vezes o número de policiais mortos em confronto, a força letal pode estar sendo usada para fins 
que não a proteção da vida.14 No Estado, a proporção entre civis mortos pela polícia em serviço para cada policial morto em serviço é praticamente o dobro do valor recomendado por 
Chevigny, um resultado preocupante.

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

Pessoas mortas versus policiais mortos em serviço no Estado 

14. Id.
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Policiais mortos e feridos
O número de policiais civis e militares mortos no primeiro semestre de 2016 aumentou 19,4% em relação ao mesmo período de 2015 ao passo que o número de policiais feridos diminuiu 2,5%.

De forma geral, enquanto houve redução do número de policiais mortos e feridos nas ocorrências que envolvem as polícias em serviço, houve aumento do total de policiais mortos 
e feridos nos casos em que estes estavam fora de serviço. Esse resultado é semelhante ao verificado para o total de mortes cometidas por policiais, tendo sido notados redução do 
total de vítimas em confrontos com a polícia em serviço e aumento das vítimas de confronto com policiais fora de serviço.

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

Policiais civis e militares mortos e feridos em serviço e fora de serviço no Estado
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Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Policiais feridos versus policiais mortos em serviço e fora de serviço no Estado

Proporcionalmente, há mais policiais feridos do que mortos em ambos os períodos. Contudo, enquanto há 22 policiais feridos para cada policial morto nas ocorrências que envolvem policiais 
em serviço em 2016, essa relação é de 2 feridos para cada morto quando são analisados os casos de policiais fora de serviço. Esses dados confirmam que policiais estão mais sujeitos a risco 
de morte quando estão fora de serviço.
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Mortes por policiais versus letalidade violenta
Ainda que tenha reduzido o total de pessoas mortas pelas Polícias Civil e Militar durante o primeiro semestre de 2016, permanece igual a participação das mortes cometidas por policiais na 
composição da letalidade violenta no Estado em relação ao mesmo período de 2015.

A cada 100 vítimas de violência letal intencional, 17 foram mortas por policiais civis ou militares, em serviço ou fora de serviço, em ambos os períodos analisados, sendo possível notar redução 
de 12,3% do total de vítimas de homicídio doloso e de 7,7% do total de vítimas de latrocínio.

(1) Morte decorrente de intervenção policial em serviço e fora de serviço e homicídio doloso com provável excludente de ilicitude              
Fonte: SSP/SP e Corregedorias das Polícias Civil e Militar - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Participação das mortes por intervenção policial na letalidade violenta no Estado 
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Em geral, a maior parte das mortes cometi-
das por policiais ocorre na Capital (52,4% das 
mortes decorrentes de intervenção policial em 
serviço e fora de serviço e homicídio doloso 
com provável excludente de ilicitude). Contu-
do, a maioria das vítimas de homicídio doloso 
e latrocínio estão no Interior do Estado (54,2% e 
46,7%, respectivamente).

Por este motivo, percebe-se que a participa-
ção das mortes por intervenção policial sobre 
o total de mortes violentas é mais significativo 
na Capital, o que justifica a necessidade de um 
olhar mais atento para esta região.

(1) Morte decorrente de intervenção policial em serviço e fora de serviço e homicídio doloso com provável excludente de ilicitude              
Fonte: SSP/SP e Corregedorias das Polícias Civil e Militar - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Participação das mortes por intervenção policial na letalidade violenta por regiões
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Distribuição das ocorrências de MDIP por Distritos Policiais
Segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação sobre as ocorrências de morte decorrente de intervenção policial registradas na Capital, apenas dez dos 93 distritos policiais da Capital 
agrupam 31% das mortes ocorridas nos primeiros semestres de 2015 e 2016 em São Paulo.

Ainda que a Capital concentre a maior parte das ocorrências de morte decorrente de intervenção policial do Estado, a distribuição destes casos pelo território da cidade é bastante desigual, 
sendo possível notar um maior número de mortes em localidades como o 50º DP – Itaim Paulista, 73º DP – Jaçanã e 74º DP – Jaraguá.

Fonte: Lei de Acesso à Informação – SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Dez distritos policiais com mais registros de morte decorrente de intervenção policial
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Distribuição espacial das ocorrências de morte decorrente de intervenção policial

Além disso, a comparação dos resul-
tados dos primeiros semestres de 
2015 e 2016 revela que, em 38 DPs, 
houve aumento do número de mortes 
decorrentes de intervenção policial no 
primeiro semestre de 2016, só sendo 
possível observar redução deste nú-
mero em 31 DPs.
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ATIVIDADE POLICIAL

Instauração de inquéritos

Nas últimas edições do Boletim Sou da Paz Analisa, apontou-se que o Interior é a região que instaura mais inquéritos policiais, sendo esse número mais do que o dobro da Capi-
tal. Ao mesmo tempo, o número de crimes violentos registrados no Interior é sistematicamente bastante inferior ao verificado na Capital – por exemplo, enquanto as ocorrências 
de crimes violentos registradas na Capital no primeiro semestre de 2016 chegaram a 98.147, o volume observado no Interior foi significativamente mais baixo: foram 56.167 
registros no mesmo período.

Uma hipótese para explicar tal discrepância é a de que o Interior registra mais inquéritos por crimes não violentos. De fato, dados solicitados e recebidos via Lei de Acesso à 
Informação confirmam que a participação de inquéritos relacionados a crimes não violentos – como o tráfico de drogas e o furto, por exemplo – é superior no Interior. No 1º se-
mestre de 2016, 10 a cada 100 inquéritos instaurados nos diferentes DEINTER estiveram relacionados a crimes violentos, proporção inferior à encontrada na Capital e na Grande 
São Paulo – 12 e 13 a cada 100 inquéritos, respectivamente. 

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo – Elaboração: Instituto Sou da Paz

Participação de inquéritos relacionados a crimes violentos no total de 
inquéritos instaurados por região 
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Todavia, apesar de haver no Interior uma grande proporção de inquéritos que abordam crimes não violentos, quando verificada a proporção de crimes violentos que tiveram um 
inquérito instaurado, verifica-se que no Interior, 20 a cada 100 BOs de crimes violentos foram convertidos em inquéritos policiais.

Na Capital a taxa de instauração de inquéritos relacionados a crimes violentos segue bastante baixa, tendo apresentado piora no 1º semestre de 2016, ainda que estatisticamente 
insignificante. A cada 100 crimes violentos registrados na cidade de São Paulo de janeiro a junho de 2016, apenas sete ensejaram a instauração de inquéritos policiais. Na Grande 
São Paulo, o aumento significativo das ocorrências criminais violentas (+7,1%) foi acompanhado por redução no número de inquéritos instaurados (-7,1%), o que é preocupante.

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo – Elaboração: Instituto Sou da Paz

Taxa de instauração de inquéritos de crimes violentos por região 
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Quando analisada a taxa de instauração de inquéritos por tipo de roubos (outros e de veículos), verifica-se que a situação mais crítica é a da Capital, seguida de perto pela Grande 
São Paulo. Nos primeiros seis meses de 2016, apenas cinco a cada 100 BOs de roubos (outros) registrados na cidade foram convertidos em inquéritos policiais, o que sinaliza 
para um cenário de baixa capacidade investigativa desses crimes – o mesmo vale para os roubos de veículos.

Na Grande São Paulo, houve redução significativa na taxa de instauração de inquéritos por roubos de veículos. Isso se deveu à diminuição drástica no número de inquéritos ins-
taurados (-23,6%) em um contexto de aumento dos índices desse crime na região, ainda que pouco expressivo (+0,3%).

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo – Elaboração: Instituto Sou da Paz

Taxa de instauração de inquéritos policiais por roubos por região 

É importante considerar os resultados individuais de cada DEINTER, pois os números agregados do Interior escondem disparidades significativas entre as regiões. Enquanto em 
alguns DEINTER, mais de metade das ocorrências de roubo (outros) levam à instauração de inquéritos, o DEINTER 6 – Santos apresenta taxa de instauração de inquérito para 
esse delito mais próxima àquela encontrada na Capital e na Grande São Paulo. Não é surpreendente que as duas regiões com maior taxa de instauração (DEINTER 8 – Presidente 
Prudente e DEINTER 10 - Araraquara) sejam aquelas com o menor volume de ocorrências. 

Em relação aos roubos de veículos, apresentam os melhores resultados novamente os DEINTER 8 e 10, também com o menor número de ocorrências. Como no caso dos roubos 
(outros), o DEINTER 6 se destaca pela taxa mais baixa: apenas 6 a cada 100 BOs de roubo de veículo são convertidos em inquéritos policiais. Também como nos roubos (outros), 
apresentam baixas taxas de instauração de inquéritos de roubo de veículo os DEINTER 2 - Campinas e 9 - Piracicaba. O fato de que os mesmos DEINTER – 2, 6 e 9 – sejam aqueles 
que instauram menos inquéritos para dois tipos de crime violento sugere que pode haver problemas relacionados à falta de efetivo policial e/ou outros recursos nessas regiões. 
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Em todas as regiões, o número de inquéritos instaurados por homicídios, extorsões mediante sequestro e estupros foi quase igual ou superior ao de BOs desses crimes registra-
dos no mesmo período. No caso dos latrocínios, as únicas exceções foram os números da Grande São Paulo e Interior no primeiro semestre de 2015. No ano passado, o Instituto 
Sou da Paz questionou a Polícia Civil sobre o porquê de haver mais inquéritos do que ocorrências, e a explicação dada foi a de que alguns inquéritos são instaurados em um ano, 
mas a ocorrência foi registrada no ano anterior. Por essa razão, optou-se por não apresentá-los.

No caso dos homicídios, uma hipótese para explicar a diferença nos números encontrados é a de que alguns desses inquéritos estejam relacionados a mortes decorrentes de 
intervenção policial, cujos BOs contêm a natureza “homicídio doloso”, mas são contabilizados separadamente.

Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo – Elaboração: Instituto Sou da Paz

Taxa de instauração de inquéritos policiais por roubos por DEINTER 
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Prisões efetuadas

No primeiro semestre de 2016, o número de pessoas presas cresceu no Estado como um 
todo e em todas as suas regiões em comparação com o mesmo período de 2015, quer 
sejam consideradas as prisões em flagrante, quer sejam consideradas as prisões por man-
dado. No caso das prisões em flagrante, o crescimento verificado na Capital foi o maior, 
chegando a 22,6%. Já no Interior o aumento das prisões em flagrante foi pouco significativo, 
da ordem de 0,9%. 

Quanto às prisões por mandado, verifica-se resultado semelhante: o maior aumento 
se deu na Capital (+34%), onde mais de 6.000 pessoas foram presas nos primeiros seis 
meses de 2016, contra pouco mais de 4.500 no mesmo período de 2015. No Estado, o 
aumento foi de 13,2%.

Fonte: SSP/SP – Elaboração: Instituto Sou da PazFonte: SSP/SP – Elaboração: Instituto Sou da Paz

Pessoas presas em flagrante por região Pessoas presas por mandado por região 
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Quando analisada a participação das prisões em flagrante no total de prisões efetuadas, verifica-se que ela vem decrescendo nos últimos anos no Estado como um todo, ainda que a 
redução observada no primeiro semestre de 2016 tenha sido pouco significativa em relação ao primeiro semestre de 2015. Na Capital e no Interior, a redução foi mais significativa. 

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

Distribuição das prisões efetuadas por tipo por região 

O crescimento da participação das prisões por mandado tem sido apontado nas últimas edições do Boletim Sou da Paz Analisa. Trata-se de resultado positivo, na medida em que pode 
indicar que o trabalho investigativo vem sendo mais eficiente. Contudo, a compreensão sobre o significado desse resultado depende da disponibilidade de informações sobre os crimes 
pelos quais as prisões por mandado se deram.

Por essa razão, o Instituto Sou da Paz solicitou via Lei de Acesso à Informação informações sobre o número de indivíduos presos por cada modalidade delituosa no primeiro semestre dos anos 2015 
e 2016. Foram enviados os dados referentes a 2016, mas em relação a 2015 a Polícia Civil do Estado de São Paulo informou que “(...) com relação ao 1º Semestre de 2015, não consta em nossos 
arquivos estes dados separados por modalidade delituosa, pois a coleta junto às unidades policiais dividido por modalidade delituosa somente teve início no mês de janeiro de 2016.”. 
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Os números encontrados para 2016 chamam atenção: na Grande São Paulo e no Interior, a participação das prisões por crimes violentos em relação a todas as prisões por mandado não 
chegou a 20%, tendo somado 16,2% em cada uma das regiões. Isso quer dizer que 84 a cada 100 presos por mandado na Região Metropolitana e no Interior cometeram crimes não violentos. 
Na Capital esse percentual foi um pouco superior, mas ainda baixo: 22,2%. Cumpre destacar que as prisões por homicídio, roubo (outros) e estupro incluem as prisões por tentativas.

(1) Soma de consumados e tentados / (2) Dados recebidos não discriminam roubos de veículos consumados e tentados / (3) Soma de furtos (outros) e furtos de veículos
Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo – Elaboração: Instituto Sou da Paz

Prisões por mandado por modalidade delituosa por região

Com relação às prisões por mandado que não se deram em função de crimes violentos, um dos resultados mais surpreendentes é o da Grande São Paulo, região em que 46% de todas 
as prisões por mandado realizadas no primeiro semestre de 2016 decorreram de ocorrências não criminais, como contravenções penais. Outro resultado que se destaca é o da Capital, 
onde 51 a cada 100 prisões por mandado estiveram relacionadas a um universo de crimes que não inclui os violentos: os furtos, receptações, tráfico/porte de drogas e porte de armas.
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Esses dados indicam que o crescimento das prisões por mandado não necessariamente responde a uma lógica de investigação de delitos de médio/alto potencial ofen-
sivo. Nesse sentido, é preciso problematizar o aumento dessas prisões, principalmente considerando a realidade do sistema prisional paulista que, segundo dados de 
2014 da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), contava com um déficit de vagas da ordem de 84.394.15 

Também foram solicitadas informações sobre as prisões em flagrante. Destacam-se percentuais de prisões por furto (tentado e consumado) e tráfico de drogas. Soma-
dos, eles respondem por 41,9%, 41,8% e 54,2% das prisões na Capital, Grande São Paulo e Interior, respectivamente. Por sua vez, as prisões por crimes violentos somam 
23,4% na Capital; 21,6% na Grande São Paulo; e 13,1% no Interior. 

(1) Soma de consumados e tentados / (2) Dados recebidos não discriminam roubos de veículos consumados e tentados / (3) Soma de furtos (outros) e furtos de veículos
Fonte: Lei de Acesso à Informação - Polícia Civil do Estado de São Paulo  – Elaboração: Instituto Sou da Paz

15. 9º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2015.

Prisões em flagrante por modalidade delituosa por região
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Chama atenção o fato de que as prisões por furtos e tráfico de drogas respondam por percentuais tão próximos na Capital e que, na Grande São Paulo, as prisões por tráfico sejam 
ainda mais numerosas. Quando comparados os totais de ocorrências envolvendo entorpecentes (ocorrências de tráfico e apreensões de drogas) e furtos (outros e veículos), verifica-
-se que na Capital há 21 vezes mais furtos do que ocorrências relacionadas a entorpecentes, e na Grande São Paulo, 14 vezes mais furtos.

Não se discute que o tráfico de entorpecentes seja um crime passível de prisão, mas esses números podem indicar que a atividade policial tem priorizado excessivamente a repressão 
ao tráfico, em detrimento de outros crimes. Além disso, como apontado pela pesquisa de prisões em flagrante realizada pelo Instituto Sou da Paz em 2012, a qualidade da prisão em 
flagrante no crime de tráfico é muito baixa, já que a maioria dos presos não tem antecedentes criminais e são pegos com pouca quantidade de droga, representando assim pequeno 
impacto na cadeia do tráfico.16 

(1) Soma das rubricas “Ocorrências de Tráfico de Entorpecentes” e “Ocorrências de Apreensão de Entorpecentes”
(2) Soma das rubricas “Furto – Outros” e “Furto de Veículo”

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

Ocorrências com entorpecentes e furtos por região 
no primeiro semestre de 2016

16. Prisões em Flagrante na cidade de São Paulo. Instituto Sou da Paz, junho de 2012. Disponível em: http://www.soudapaz.org/upload/pdf/justica_prisoesflagrante_pesquisa_web.pdf  
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O aumento das prisões é frequentemente divulgado pela SSP/SP como um fato positivo, que indica maior produtividade do trabalho das polícias. Diante dos impactos sociais e eco-
nômicos do encarceramento, o fato de que 49 a cada 100 pessoas presas em flagrante no Estado no primeiro semestre de 2016 tenham sido encarceradas por crime de tráfico de 
drogas ou furto – tentado ou consumado – deve servir de alerta. Tais resultados devem levar à reflexão sobre qual é a real contribuição das prisões – em flagrante e por mandado - na 
redução dos crimes violentos.

Fonte: Polícia Civil do Estado de São Paulo – Elaboração: Instituto Sou da Paz

Prisões em flagrante por modalidade delituosa por região 
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Apreensões de armas

Na comparação com os resultados do primeiro semestre de 2015, o número de armas apreendidas no primeiro semestre de 2016 caiu na Capital e no Interior, tendo aumentado apenas 
na Grande São Paulo. 

Na Capital e no Estado como um todo, as apreensões de armas de fogo vêm caindo desde o segundo semestre de 2013. Esse indicador é dúbio, pois um menor volume de armas reco-
lhidas pode dever-se tanto a um menor número de armas em circulação quanto à menor intensidade da atividade de apreensão. 

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

Armas apreendidas por região 
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Fonte: SSP/SP – Elaboração: Instituto Sou da Paz

Crimes violentos registrados no Estado

O fato de que o número de crimes violentos17  vem aumentando no Estado desde o 1º semestre de 2015 deve servir de alerta, pois pode sugerir que o número de armas em circulação 
segue alto. Além disso, o total de crimes violentos registrados no 2º semestre de 2013 foi o menor para um semestre desde então, mas o montante de armas apreendidas naquele 
semestre foi o maior dessa série. 

17. Somatória de homicídios dolosos, latrocínios, estupros, extorsões mediante sequestro, roubos (outros) e roubos de veículos. 
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CONCLUSÃO

Temos observado ao longo dos últimos anos mudanças importan-
tes em relação à incidência de crimes no Estado de São Paulo, em 
especial a redução dos homicídios dolosos desde o início dos anos 
2000, fato que permitiu que atingíssemos no ano de 2015 uma taxa 
de 8,43 homicídios por 100 mil habitantes. 

Contudo, ainda que sejam inegáveis os avanços de São Paulo nesta 
questão, o Estado está diante de um novo desafio: a necessidade 
de um olhar mais amplo frente à letalidade violenta, não apenas 
para que sejam pensados novos formatos de ação para continuar 
reduzindo a incidência de homicídios (especialmente em regiões 
historicamente mais afetadas), mas também para que possamos 
avançar no enfrentamento da letalidade e vitimização policial. 

Nesse primeiro semestre de 2016, chamou-nos atenção o fato de 
que, dentre as ocorrências que compõem a letalidade violenta, o 
único tipo que apresentou crescimento foi o das mortes cometi-
das por policiais fora de serviço e policiais mortos fora de serviço.

É preciso entender o que está por trás desse aumento. Há rela-
tos sobre a existência de confrontos entre policiais e suspeitos e 
isto tem tido grande impacto na letalidade violenta no Estado. A 
verificação de que a situação está piorando justamente nas ocor-
rências que envolvem policiais fora de serviço deixa ainda mais 
evidente a necessidade de compreender o que está acontecendo.

Apesar de o exercício da profissão envolver alguns riscos não é 
esperado que policiais sejam expostos a situações de confronto 
justamente em seu horário de folga. É de conhecimento geral 

que parte significativa das ocorrências que acarretam nas mor-
tes de policiais fora de serviço e também em mortes por eles 
cometidas ocorrem no contexto de reações a roubos. Por este 
motivo, conhecer o fenômeno e identificar os fatores de risco 
constitui uma etapa importante para que o Governo possa pla-
nejar e desenvolver ações voltadas a solução deste problema.

Além disso, esta edição do Boletim Sou da Paz Analisa aponta 
para outros três aspectos que também merecem atenção por 
parte das autoridades. Primeiro, persiste o desafio da concen-
tração dos piores índices criminais em algumas regiões da 
Capital, não apenas no que diz respeito à letalidade violenta, 
mas também em relação a ocorrências de violência sexual. Os 
distritos do Campo Limpo, Jaçanã e Jaraguá estão entre os 10 
com os maiores números de ocorrências de estupro, homicídio 
e morte decorrente de intervenção policial. Por sua vez, além 
de estar entre os 10 distritos com o maior número de casos dos 
crimes já citados, o Capão Redondo também registrou elevado 
número de latrocínios no primeiro semestre de 2016. 

Segundo, a análise dos BOs de estupro registrados na Capital 
revelou que a maior parte dos episódios de violência sexual 
envolvem pessoas conhecidas das vítimas, ajudando a desfa-
zer mitos sobre esse crime. Além disso, foram identificados 
inúmeros casos de vítimas que relataram um longo histórico 
de abusos pelo mesmo agressor,  muitas vezes dentro de suas 
casas. Preocupam os relatos sobre deficiências da rede de aco-
lhimento à vítima de violência sexual, bem como a presença de 
registros policiais que ainda tratam situações de atos libidino-
sos como tentativas de estupro, em claro desacordo com a lei. 

Tais constatações reforçam a importância da realização de 
diagnósticos sobre esse fenômeno criminal, que podem 
subsidiar a formulação de ações preventivas e repressivas. 
No que diz respeito à prevenção, fica clara a urgência de 
pensar campanhas de conscientização nos âmbitos familiar 
e escolar, para que familiares e pessoas próximas estejam 
atentos a possíveis casos de abuso vitimando crianças e 
adolescentes e aptos a ajudá-los a romper o silêncio. Do 
ponto de vista da repressão, a identificação de dinâmicas 
específicas – como a da vítima que é abordada pelo agres-
sor em um veículo – ocorrendo em determinados bairros 
pode levar a estratégias mais focadas de atuação policial.

Finalmente, outro destaque foi o fato de que somente 17% 
de todas as prisões por mandado efetuadas no Estado no 
primeiro semestre de 2016 tenham sido relacionadas a cri-
mes violentos. Essa constatação surpreende e deve levar à 
reflexão sobre o impacto das prisões sobre o sistema peni-
tenciário paulista, cujo déficit de vagas é expressivo. Talvez 
seja necessário analisar tal resultado à luz dos dados sobre 
a instauração de inquéritos policiais, que revelaram que a 
capacidade investigativa de crimes como o roubo segue bai-
xa em boa parte do Estado. 
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