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SoudaPaz
ANALISA DADOS DA SECRETARIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA SOBRE O 1º 

TRIMESTRE DE 2014

A atual edição do boletim Sou da Paz Analisa voltou-se aos dados 

divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de 

São Paulo sobre a ocorrência de crimes violentos no Estado e na 

Capital paulista e sobre as mortes decorrentes de intervenção 

policial. Todos os cálculos aqui apresentados têm como base os 

dados publicados no Diário Oficial do Estado em 26 de Abril de 2014 

e tem como objetivo fornecer subsídios ao debate público sobre as 

questões de segurança pública.

Esperamos que os dados aqui apresentados forneçam informações 

para um melhor entendimento dos principais problemas enfrentados 

pelas diferentes regiões do Estado e permitam o desenvolvimento 

de ações voltadas à erradicação destes problemas.
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O QUE OS DADOS REVELAM
I. Registros de crimes violentos

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo em 26 de abril 

de 2014, três dos seis crimes que compõem a categoria ‘‘Crimes Violentos’’1  apresentaram queda para o Estado 

na comparação entre os primeiros trimestres de 2014 e 2013: Homicídio Doloso, Estupro e Extorsão Mediante 

Sequestro.

No caso dos Homicídios, este é o quarto trimestre consecutivo em que são registradas quedas no volume de 

ocorrências para o Estado na comparação com períodos anteriores2, movimento que pode também ser explicado pelo 

fato de termos registrado durante o ano de 2012 um crescimento atípico no volume de casos, que voltaram a cair após o 

período de crise. Todas as regiões do Estado apresentaram queda no número de ocorrências de homicídios-
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fato que reitera nossa percepção 

sobre a consistência desta 

tendência de queda no volume 

de homicídios pós-crise.

Se olharmos para os volumes 

mensais de Homicídios Dolosos 

registrados nos últimos 39 

meses, ou seja, desde janeiro de 

2011, veremos que entre abril 

de 2013 e março de 2014 o 

Estado de São Paulo registrou 

em 11 meses redução no número de casos, o que nos leva a crer que o volume de ocorrências está voltando ao 

padrão observado antes da crise registrada durante o segundo semestre de 2012. Hoje permanecemos com um 

patamar mensal de 300 a 400 casos de Homicídios sendo que só durante o primeiro trimestre de 2014 foram 39 

Homicídios e 58 vítimas a menos do que o registrado  para o mesmo período de 2013.

1 Compõem a categoria ‘Crimes Violentos’: homicídio doloso (com intenção de matar), roubo, roubo de veículo, latrocínio (roubo seguido de 
morte), extorsão mediante sequestro e estupro. 
2 Vide edições anteriores do SDP Analisa, todas disponíveis em www.soudapaz.org.
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Quanto aos Estupros, vínhamos 

observando um aumento 

contínuo no número de 

ocorrências durante todo o ano 

de 2012 e começo de 2013. 

Esta tendência começou a 

mudar em maio do ano passado 

e o primeiro trimestre de 2014 

registrou os menores valores 

mensais desde 2011, o que 

reforça a hipótese de uma 

reversão de tendência. 

Além da clara mudança no 

volume de Estupros registrados, 

precisamos atentar para o fato 

de que este movimento pôde 

ser observado em todas as 

regiões do Estado, o que indica 

que a melhora deste índice 

não só é contínua ao longo do 

tempo, mas também é ampla 

espacialmente.
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Apesar de três dos seis crimes que compõem a categoria Crimes Violentos terem apresentado melhora durante 

o primeiro trimestre de 2014, o resultado final do trimestre aponta para um aumento de 26,9% no volume de 

‘Crimes Violentos’ em relação ao observado em 2013 no Estado. Este movimento foi amplamente influenciado 

pelo aumento no número de Roubos (outros)3  e Roubos de Veículos, crimes que possuem maior peso na 

composição desta categoria e que registraram aumentos muito expressivos nesse período.

Tanto os Roubos (outros) quanto os 

Roubos de Veículos tiveram piora em 

todas as regiões do Estado, com 

variações percebidas em torno 

de 20%. No caso da Capital houve 

aumento de 44,6% no volume de Roubos 

(outros) na comparação entre os 

primeiros trimestres de 2013 e 2014. 

A piora tem sido constante e já 

identificamos este movimento de 

aumento no número de roubos em análises de trimestres anteriores. 

A  grande diferença observada para 2014 é o ritmo com que este crescimento 

ocorre – a maior variação trimestral já registrada para um primeiro trimestre desde 2002 no Estado de 

São Paulo para casos de roubo (outros) foi de 19,2%, em 2009. Hoje esta variação está em 33,5%.
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Os Roubos (outros) apresentaram um 

patamar mensal de ocorrências durante 

o primeiro trimestre de 2014 muito 

superior ao verificado em meses 

anteriores (em que oscilaram entre 18 mil 

e 22 mil ocorrências mensais).

 

Isso pode indicar que mais do que uma piora 

no número de casos registrados, a mudança 

promovida pela Secretaria da Segurança 

Pública de São Paulo, que desde o final de 

2013 possibilita o registro eletrônico das 

ocorrências de Roubo para todo o Estado, 

aumentou o número de notificações à 

polícia, gerando um impacto sobre as 

estatísticas para este crime.

3 Roubo (outros) é uma categoria que agrupa o registro de todas as ocorrências de roubos exceto os roubos de veículos, como roubo a 
transeuntes, roubo a comércio, roubo a residência, roubo em transporte coletivo, roubo a banco, roubo de cargas e outros casos.
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O mesmo pode ser percebido para os 

casos de Roubos de Veículos, que 

apresentaram um volume mensal de 

ocorrências durante os primeiros meses 

de 2014 muito superior ao verificado 

para o mesmo período de 2013.

       Contudo, é preciso ressaltar que no        

caso de Roubo de Veículos estas 

          alterações são menos alarmantes do 

que as verificadas para os casos de Roubo (outros) porque possivelmente este crime já apresentava menor índice 

de subnotificação à polícia, sendo influenciado por fatores como a necessidade de registro do ocorrido para apresen-

tação de provas às seguradoras. Neste caso, a variação percebida está mais relacionada ao próprio movimento de 

aumento no volume de ocorrências de roubos de veículo, fato que já havíamos identificado em análises anteriores.

Apesar da piora percebida nos Roubos 

de Veículos quando feita a comparação 

entre os primeiros trimestres de 2013 e 

2014, os volumes de casos registrados 

no começo de 2014 são menores que 

os verificados ao final de 2013, o que 

pode indicar uma possível reversão da 

tendência para este tipo de crime. 
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É preciso acompanhar os dados dos próximos meses para que possamos ter certeza se de fato há uma mudança 

no padrão de ocorrências e uma diminuição no número de crimes cometidos, mas temos indicativos de que tal 

movimento está ocorrendo.

Quanto aos Latrocínios, um dos ‘Crimes Violentos’ que apresentou piora durante o primeiro trimestre de 2014, o 

aumento de 2% registrado no Estado diz respeito ao incremento de duas ocorrências entre os primeiros trimestres 

de 2013 e 2014. Apenas duas das três regiões que compõem o Estado apresentaram piora deste tipo de ocorrência, 

sendo que na Capital houve queda de 10% no número de Latrocínios registrados. Este fato aponta mais uma vez 

para a grande oscilação deste tipo de crime.
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Na Capital, o registro de ‘Crimes Violentos’ teve um aumento de 35,2% no volume de ocorrências durante o primeiro 

trimestre de 2014 em comparação com o mesmo período de 2013, fator também influenciado pelo aumento nos 

registros de Roubo (outros) e Roubo de Veículos – os demais quatro crimes que compõem esta categoria 

apresentaram redução na comparação entre os primeiros trimestres. 

No caso dos Homicídios Dolosos, apesar de haver uma redução de 4,9% na comparação entre o primeiro trimestre 

de 2014 em relação a 2013 e de já termos identificado uma contínua tendência de queda durante os últimos períodos 

analisados, um dado que precisa ser considerado diz respeito à distribuição das ocorrências pelo território da Capital.

De acordo com estes dados, 34 dos 93 distritos policiais que compõem a Capital apresentaram piora no volume de 

ocorrências registradas durante o primeiro trimestre de 2014 e outros 20 permaneceram na mesma situação. Isto 

indica que 58% do território paulistano não se beneficiou da melhora percebida para o Município durante o período 

analisado e que algumas regiões permanecem em situações críticas.
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Entre os locais que apresentaram melhoras, destacamos:

Já entre os locais que apresentaram uma piora significativa, podemos citar 64º DP – Cidade A E Carvalho, 70º 

DP – Sapopemba, 44º DP – Guaianases, 45º DP – Vila Brasilândia e 95º DP – Heliópolis, todos com variações 

acima de 100%. 
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De forma geral, foram nove os distritos policiais que registraram tanto no primeiro trimestre de 2013 quanto no 

mesmo período de 2014 seis ou mais casos de homicídio, como mostra o mapa abaixo:
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Em relação aos Estupros, a redução observada durante o primeiro trimestre de 2014 na Capital foi semelhante 

à verificada para o Estado, sendo o valor apurado em março de 2014 o menor já registrado para um mês desde 

janeiro de 2012. 

Este é um caso curioso e seria importante identificar fatores que ajudassem a explicar a ocorrência de tais mudanças 

na distribuição dos crimes de Estupro ao longo do tempo. Talvez este dado esteja refletindo, além de uma queda real 

no número de casos, alterações no formato de classificação da informação que podem ter contribuído tanto com o 

rápido aumento no número mensal de crimes registrados durante o ano de 2012 quanto em sua significativa redução 

nos últimos meses. Mesmo uma possível flutuação na notificação (dado que é um crime sujeito a um alto índice de 

subnotificação) pode ter influenciado estes valores, o que torna necessária uma avaliação mais cuidadosa sobre 

estas informações e sobre as circunstâncias que podem ter contribuído com estes movimentos. 
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Quanto aos Latrocínios, a comparação entre os primeiros trimestres aponta para uma redução de 10% dos casos 

registrados na Capital durante 2014 – quatro casos a menos. Apesar desta aparente melhora, os dados mensais 

sobre o volume de ocorrências continuam oscilando bastante ao longo do período, sendo o comportamento 

observado em 2014 muito semelhante ao verificado em 2013. Além disso, outro dado que chama a atenção é o fato 

de que apenas 10 distritos policiais registraram casos de latrocínio tanto no início de 2013 quanto em 2014, o que 

indica que não só o volume de ocorrências varia bastante, mas também há grande dispersão destes casos pelo 

território da Capital, sendo este um crime de difícil interpretação e identificação de comportamentos. 
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No caso dos Roubos (outros) a variação de 44,6% 

observada durante o primeiro trimestre de 2014 é 

alarmante, mesmo considerando que estes dados 

também foram afetados pela mudança na forma de 

registro das ocorrências, que também pode ser feita 

eletronicamente. 85 dos 93 distritos policiais que com-

põem a Capital foram afetados por esse aumento no 

número de casos de Roubos (outros) registrados 

durante o primeiro trimestre de 2014 e isto demonstra 

que a piora na situação geral na Capital foi, além de 

muito significativa, dispersa pelo território.

Além disso, se considerarmos as taxas de 

crescimento no número de casos de Roubo 

(outros) registradas entre o primeiro trimestre 

de 2014 e o mesmo período em 2013 para todos 

os distritos da Capital, veremos que 44 DPs 

tiveram uma piora maior ou muito superior à 

apurada para a Capital como um 

todo – acima de 50%. 

É possível notar que DPs localizados em diferentes 

regiões da Capital foram igualmente afetados pela 

piora da situação, o que reitera nossa percepção 

sobre a ampla dispersão do problema pelo 

território e a necessidade de realização de ações 
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de combate a este crime em toda a Capital.

Já para os roubos de veículos, o aumento de 18,4% 

no volume de casos registrados entre os primeiros  

trimestres de 2013 e 2014 pôde ser percebido 

em 63 distritos policiais da Capital, sendo que 

em 40 deles a variação apurada foi maior, muito 

superior ou atípica, se comparada com a Capital. 

Locais como o 32º DP – Itaquera e o 

62º DP – Jardim Popular registraram 

aumento no número de casos 

de Roubo de Veículo de 133,7% 

e 147,9%, respectivamente, valores 

oito vezes maiores do que o registrado

para a Capital como um todo.

De forma geral, podemos considerar que a 

principal diferença entre o aumento percebido 

para o crime de Roubo de Veículo do verificado 

para o Roubo (outros) é que o primeiro parece 

estar mais concentrado nas regiões Leste e 

Oeste da Capital, enquanto o segundo 

está mais disperso.
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O QUE OS DADOS REVELAM
II. Letalidade Policial

Um dado que constantemente recebe nossa atenção diz respeito à letalidade policial. Sobre ele, costumamos 

tecer considerações em relação ao número de pessoas mortas ou feridas por policiais militares e civis em serviço 

e também as ocorrências de policiais que foram mortos ou feridos durante seu trabalho. Estes dados são 

importantes porque permitem que façamos considerações não só sobre o formato de atuação da polícia paulista, 

mas também que verifiquemos a existência de uma possível situação adversa em que haja grande volume de 

confrontos entre policiais e criminosos.

O que verificamos ao longo de todo o ano de 

2013 foi uma redução no número de 

pessoas mortas por policiais civis e militares 

em serviço, sendo que nosso panorama geral 

sobre o ano já apontava para o fato de que 

aquele período registrou uma redução de 

38,5% no número de pessoas mortas pelas 

polícias no Estado e 52,8% na Capital 

quando comparado com o observado durante 

2012, um fator que por si só já demonstrava 

mudanças no formato de atuação da polícia 

e fim do período de crise registrado em 2012.

Para 2014, entretanto, o que podemos observar é a retomada do crescimento deste tipo de ocorrência durante o 

primeiro trimestre em todas as regiões do Estado. Só na Capital o número de pessoas mortas em confronto com 

as polícias em serviço mais que dobrou, chegando a patamares mensais semelhantes aos verificados para os 

piores meses de 2012.
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Em análises anteriores alertávamos para o fato de que o local em que era mais nítida a redução no número de 

pessoas mortas em confronto com as polícias era na Capital, local que historicamente apresentava padrão elevado 

deste tipo de ocorrência. O que verificamos agora para o primeiro trimestre de 2014 é justamente o inverso: a Capital 

é o local que concentra não só o maior número de ocorrências, mas onde a piora foi mais significativa.

Mesmo quando verificamos o número de pessoas feridas por policiais Civis e Militares em serviço é possível 

identificar um aumento significativo no volume de ocorrências sendo, mais uma vez, a Capital o local mais afetado.
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Apesar do balanço geral sobre 2013 ter sido positivo, 
desde o segundo semestre do referido ano já 
podíamos notar uma retomada do crescimento do 
número de vítimas em situções que envolviam a 
presença de policiais civis e militares em serviço, sen-
do que os dados sobre o primeiro trimestre de 2014 
apenas reiteram nossa percepção sobre uma piora.

Por outro lado, olhando apenas para o total de 
policiais mortos ou feridos durante o serviço, 
veremos que os dados do primeiro trimestre de 2014 
não apresentam grande mudança se comparados 
com o mesmo período de 2013.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à 
comparação das séries históricas da Capital sobre 
os dados de pessoas mortas por policiais em serviço
e policiais mortos ou feridos durante seu trabalho.

 Diferentemente do observado para o primeiro caso, o 

número de policiais mortos ou feridos durante o serviço 

permanece num patamar mensal de cerca de 20 casos, 

tendo registrado pouca oscilação ao longo dos meses.

Isto nos leva a questionar quais os possíveis fatores 

que motivaram a maior vitimização de pessoas 

pela polícia, dado que não parece haver uma situação 

de confronto entre policiais e criminosos que impacte 

numa maior vitimização de policiais. Como a 

sociedade civil não tem acesso a informações 

sobre as circunstâncias destas mortes, 

nossa análise fica prejudicada.
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Em relação à proporção de pessoas mortas pelas Polícias Militar e Civil em serviço frente ao total de vítimas de 

homicídios dolosos e latrocínios (mortes intencionais), também foi possível identificar uma piora da situação em 

todas as regiões do Estado. É preciso lembrar que esta mudança pôde ser sentida mesmo tendo sido registrada 

queda no volume de homicídios em todas as regiões do Estado, tornando ainda mais alarmante este diagnóstico. 

Não só mais pessoas morreram durante o primeiro trimestre de 2014 como a participação de mortos por policiais 

em serviço ficou ainda mais significativa, tendo na Capital subido de 4,8% em 2013 para 11% em 2014.

De forma geral, podemos afirmar que durante o primeiro trimestre de 2013 na Capital tínhamos cerca 1,6 pessoas 

mortas ou feridas por policiais em serviço para cada policial morto ou ferido em serviço e que menos de 5% das 

pessoas mortas em uma situação violenta (homicídio, latrocínio ou intervenção policial) haviam sido mortas por 

policiais em serviço. 
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Já no 1º trimestre de 2014 o cenário piorou e contabilizamos cerca de 4,1 pessoas mortas ou feridas por policiais 

em serviço para cada policial morto ou ferido em serviço, sendo que 20% das pessoas mortas em uma situação 

violenta foram vítimas de intervenção policial. 
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É preciso que verifiquemos em quais condições estão ocorrendo tais mortes e quais os motivos para esta 

mudança tão significativa. Não podemos aceitar tal situação, os números indicam uma situação muito grave e é 

preciso que ações sejam tomadas a fim de reverter tal quadro. Mesmo considerando que alguns crimes violentos 

tenham apresentado aumentos maiores dos que os verificados em períodos anteriores, um aumento de mais de 

200% no total de mortos pelas polícias em serviço é inaceitável e precisa ser investigado.
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CONCLUSÕES

O aumento geral no volume de ‘Crimes Violentos’ tanto para o Estado quanto para a Capital está relacionado ao 
aumento no volume de Roubo (outros) e Roubo de Veículos registrados. Ao que parece, durante este trimestre 
não apenas o crescimento destes crimes em si impactou no volume de ocorrências registradas pela polícia, mas 
também as mudanças na confecção dos boletins de ocorrência para Roubos (outros) e Roubos de Veículos (que 
passaram a ser feitos também eletronicamente) podem ter reduzido o número de casos subnotificados e 
inflacionado os dados sobre crimes violentos registrados nas diferentes regiões do Estado.

Verificamos que Homicídios e Estupros continuam a apresentar uma tendência muito clara de redução no volume 
de ocorrências, sendo possível observar tais melhoras em diferentes regiões do Estado. Cabe aqui uma ressalva 
em relação à distribuição dos Homicídios dentro do território da Capital que, apesar das constantes melhoras, 
continua a atingir preferencialmente regiões periféricas.

No caso dos Latrocínios há uma clara dispersão das ocorrências, ausência de uma tendência temporal e o fato 
de que diferentes regiões apresentam comportamentos variados (Grande São Paulo e Interior registram piora no 
volume de ocorrências, Capital apresenta melhora). Por fim, em relação à letalidade policial, verificamos que 
provavelmente houve uma mudança no formato de atuação da polícia que foi sentida em todas as regiões do 
Estado, gerando pioras no número de pessoas mortas pelas polícias Civil e Militar em serviço. Ações precisam 
ser tomadas para evitar que esta situação continue, já que os dados indicam que a mudança foi muito significativa 
e que a participação do número de mortos por policiais em serviço aumentou muito frente ao total de pessoas 
mortas em situações violentas. Havíamos comemorado durante todo o ano de 2013 as constantes melhoras nes-
tes dados e a importância dos esforços realizados pela Secretaria da Segurança Pública para a melhora deste 
indicador, mas ao que parece sofremos novo retrocesso.

É preciso que continuemos acompanhando os dados sobre os próximos meses para termos certeza sobre este 
processo de mudança, mas desde já precisamos ressaltar a necessidade de reversão deste quadro. Seria muito 
importante desenhar estratégias de redução deste fenômeno a partir do entendimento das circunstâncias relativas 
a estas mortes, porém não temos acesso a tais informações e seguimos sem entender o que aconteceu para que 
houvesse um aumento tão expressivo na letalidade policial nos últimos meses.
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