


2

Sou da Paz analisa dados 
da Secretaria de Segurança 
Pública sobre o 1º trimestre 

de 2013 

Desde o início de 2012 o Instituto Sou da Paz passou a publicar o boletim SDP Analisa, 

uma iniciativa voltada à análise das estatísticas trimestrais divulgadas pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP). O principal intuito deste trabalho é 

estimular o debate em torno do tema da segurança pública e esclarecer alguns aspectos 

dos dados publicados.

Este boletim parte do princípio que a divulgação de informações permite a identificação 

dos problemas mais graves que afetam o Estado e a Capital e dão indícios sobre os 

itens que deveriam ser priorizados pela política de segurança pública nestes locais. O 

acompanhamento contínuo destas informações possibilita não só a realização de um 

diagnóstico sobre a evolução da situação, mas também nos dá indícios sobre os efeitos 

de algumas medidas adotadas pelos gestores públicos e pela polícia.

A atual edição voltou-se à análise das estatísticas publicadas no dia 25 de abril de 2013, 

referentes ao primeiro trimestre do ano (janeiro, fevereiro e março). Foram analisados os da-

dos sobre os crimes violentos, atividade policial e letalidade policial. Além disso, foram feitas 

algumas considerações sobre os dados de homicídio para a Capital e sobre a questão dos 

adolescentes infratores, assuntos que ganharam destaque na mídia neste mesmo período.

Esperamos que as informações aqui contidas sejam úteis ao aprofundamento do deba-

te e estimulem a participação de outros atores no processo de melhoria da segurança 

pública em São Paulo, tornando este caderno um instrumento útil ao avanço da questão.
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O que os dados revelam I. REGISTROS DE CRIMES VIOLENTOS

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP) divulga informa-

ções trimestrais sobre 18 tipos de ocorrências policiais. Os dados têm como base re-

gistros efetuados em todo o Estado ou desagregados por região – Capital, Grande São 

Paulo e nove regiões do Interior. Destes 18 tipos de ocorrências, seis compõem a cate-

goria ‘Crimes Violentos’, aqueles considerados mais graves. São eles: homicídio doloso 

(com intenção de matar), roubo, roubo de veículo, latrocínio (roubo seguido de morte), 

extorsão mediante sequestro e estupro.

Considerando os dados para o Estado, entre janeiro e março de 2013 foram registradas 

86.860 ocorrências de crimes violentos, um aumento geral no volume de casos de 2,69% 

em relação ao primeiro trimestre de 2012 (quando foram registradas 84.584 ocorrências). 

De forma geral, o maior volume de crimes violentos são as ocorrências de roubos e rou-

bos de veículos, que representam 94,63% do total de crimes violentos registrados.

1º/2012 1º/2013 Variação

Homicídios 
dolosos 1.078 1.189 10,30%

Latrocínios 82 101 23,17%

Estupros 3.063 3.356 9,57%

EMS 16 21 31,25%

Roubos 58.518 59.260 1,27%

Roubos de 
veículos 21.827 22.933 5,07%

CRIMES VIOLENTOS NO ESTADO
1º TRIMESTRE DE 2013
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Na comparação entre as ocorrências registradas de cada crime que compõe a categoria 

‘Crime Violento’ para o primeiro trimestre de 2013 em relação às registradas no mesmo 

período do ano anterior (2012), é possível observar aumento em todos os seis itens. Os 

crimes que apresentam variação mais acentuada são o de extorsão mediante sequestro 

(31,25%) e latrocínio (23,17%). Cabe ressaltar que ambos os crimes supracitados são os 

que têm menor peso na composição dos Crimes Violentos.

É preciso também esclarecer que o aumento do crime extorsão mediante sequestro 

(EMS) para o Estado foi amplamente influenciado pelos dados da Grande São Paulo e 

Capital, uma vez que houve redução no número de ocorrências registradas no Interior. 

Já os dados de latrocínio registrados na Grande São Paulo e Interior praticamente não 

sofreram alterações, ao passo que na Capital foi registrado o maior número de ocorrên-

cias para o primeiro trimestre desde 2003, o que influenciou os números para o Estado.

CAPITAL GRANDE SP INTERIOR

1º tri/2012 1º tri/2013 1ºtri/2012 1º tri/2013 1º tri/2012 1º tri/2013

EMS 6 10 4 9 6 2

Latrocínios 22 40 24 25 36 36

Também foi diferenciado o comportamento do crime roubo de veículo entre as regiões. 

O crescimento no número de registros foi muito maior no Interior do que para a Capital 

e Grande São Paulo.

CAPITAL GRANDE SP INTERIOR

1º tri 
2012

1º tri
2013 var. 1º tri

2012
1º tri
2013 var. 1º tri

2012
1º tri
2013 var.

Roubos de 
veículos 11.309 11.711 3,55% 5.852 6.077 3,84% 4.666 5.145 10,27%

O que os dados revelam
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Olhando especificamente para a Capital, foram registrados 41.056 crimes violentos no 

primeiro trimestre de 2013, um aumento geral de 3,04% em relação ao mesmo período 

do ano passado. Todos os Crimes Violentos apresentaram aumento no número de ocor-

rências registradas, sendo que o maior aumento ocorreu nos casos de latrocínio e ex-

torsão mediante sequestro, conforme já citado. Chama a atenção o aumento de 18,22% 

nas ocorrências de homicídios dolosos e de 26,02% para os estupros, padrão superior 

ao identificado para o Estado como um todo.

O que os dados revelam

1º/2012 1º/2013 Variação

Homicídios 
dolosos 258 305 18,22%

Latrocínios 22 40 81,82%

Estupros 668 867 26,02%

EMS 6 10 66,67%

Roubos 27.562 28.123 2,04%

Roubos de 
veículos 11.309 11.711 3,55%

CRIMES VIOLENTOS NA CAPITAL
1º TRIMESTRE DE 2013



7

É preciso continuar acompanhando os registros de latrocínio nos próximos meses para 

verificar se, de fato, houve uma mudança no padrão de ocorrências. De qualquer forma, 

a Capital foi responsável por 47% dos casos de roubo registrados no Estado durante o 

primeiro trimestre de 2013 e 51% dos casos de roubos de veículos. Como os latrocínios 

estão associados às ocorrências de roubo, é preciso desenvolver ações que visem à 

redução deste tipo de crime. Além disso, também é preciso desenvolver ações que le-

vem à redução do número de armas em circulação, o que dificultaria o agravamento da 

situação de roubo e ajudaria na redução dos latrocínios.

O que os dados revelam O aumento identificado para os latrocínios no Estado demonstra ser este um problema 

localizado na Capital. Também é possível observar que este é um tipo de crime que osci-

la muito entre os trimestres. Os registros mensais da Capital variam numa faixa de 4 a 16 

casos, porém, o que chama a atenção é a permanência durante os três primeiros meses 

de 2013 de uma faixa elevada de latrocínios (entre 10 e 15 casos).
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A análise sobre os casos de estupro mostra uma tendência contínua de crescimento do 

número de casos registrados, o que é preocupante. Os dados mensais para a Capital re-

velam que o número de ocorrências registrado em março de 2013 (311 casos) é o maior 

desde janeiro de 2011.

O que os dados revelam
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O que os dados revelam Já os homicídios dolosos cresceram mais na Capital do que no Interior e Grande São 

Paulo. Analisando a série histórica, a Grande São Paulo apresenta uma tendência contí-

nua de redução no número de homicídios dolosos registrados desde novembro de 2012, 

enquanto os dados de março rompem a tendência de queda verificada em janeiro e 

fevereiro de 2013 para a Capital e Interior.

Outro ponto que precisa ser considerado na análise sobre homicídios dolosos é a re-

dução do número de homicídios múltiplos (aqueles em que há mais de uma vítima). Em 

todas as regiões é possível verificar nos últimos meses uma aproximação entre o número 

de casos de homicídios dolosos registrados e o número de vítimas.
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O que os dados revelam
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O principal ponto decorrente desta análise é a relevância do aumento nos homicídios do-

losos verificado em março de 2013 na Capital. Após dois meses registrando queda nas 

ocorrências, os dados de março nos levam a duas possibilidades: ou indicam uma piora 

na situação, revertendo o processo de melhoria detectado, ou trata-se de um fato isolado. 

II. CONSIDERAÇÕES SOBRE HOMICÍDIOS DOLOSOS POR 
DISTRITO POLICIAL NA CAPITAL

Para melhor compreender o fenômeno dos homicídios dolosos registrados na Capital, 

foi feita uma análise sobre os dados desagregados por Distrito Policial (DP). A ideia era 

verificar onde estava ocorrendo o aumento dos homicídios em março de 2013 (rompen-

do a tendência de redução  registrada nos dois primeiros meses de 2013) bem como a 

sua concentração. 

Observando os registros mensais dos 93 DPs que compõem a Capital é possível verifi-

car dois pontos principais em março de 2013:

a) Mais localidades registraram  pelo menos um caso de homicídio, o que indicaria 

uma dispersão das ocorrências pela Capital;

b) Localidades que normalmente apresentam uma incidência de homicídios maior 

que a média da Capital continuaram a apresentar um padrão elevado, tendo aumen-

tado também o número de localidades que registraram mais de quatro casos de 

homicídio doloso em um único mês.

O que os dados revelam



12

A partir da apuração dos Distritos que apresentaram maior incidência de homicídios 

para o primeiro trimestre de 2013 é possível verificar que 22 desses foram responsáveis 

por 58% dos casos de homicídio doloso registrados para a Capital. Além disso, estes 

mesmos DPs foram responsáveis por 53% dos casos de homicídios dolosos registrados 

em 2012 para a Capital, o que demonstra a continuidade do padrão diferenciado de inci-

dência de homicídios nestes locais.

São exemplos de Distritos Policiais com elevada incidência de homicídios o 92º DP do 

Parque Santo Antônio, localidade com uma média de 13,8 homicídios por trimestre, e o 

37º DP do Campo Limpo, com média de 11,4 homicídios por trimestre.

O que os dados revelam
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 2012
Total

2013
1º tri

Total dos 22 DPs* 723 178

Total da Capital* 1368 305

 53% 58%

* Nº de homicídios dolosos ocorridos

O que os dados revelam

OS 22 DISTRITOS POLICIAIS DA CAPITAL COM 
A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS
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Apesar do crescimento difuso verificado em março de 2013, o problema dos homicídios 

na Capital é localizado. Ações voltadas à redução dos homicídios dolosos devem levar 

em conta a necessidade de operações estratégicas nestes bairros e as especificidades 

de cada local. Compõem a lista dos Distritos Policiais mais problemáticos espaços de 

grande circulação de pessoas (como a Sé), mas a maior parte deles está situado em 

regiões periféricas da Capital, especialmente na zona sul.

III. ATIVIDADE POLICIAL

A Secretaria de Segurança Pública também divulga trimestralmente informações sobre 

as atividades policiais, tais como revistas pessoais, inquéritos instaurados, armas apre-

endidas e pessoas presas. A maioria desses dados diz respeito ao trabalho de policia-

mento ostensivo que é atribuição da PM. Poucos dados tratam da atuação da Polícia 

Civil, responsável por registrar e investigar crimes. 

De acordo com os dados do primeiro trimestre de 2013, o número de inquéritos instaurados 

(ou seja, de investigações formalmente iniciadas pela Polícia Civil) aumentou no Estado, 

mas sofreu uma leve queda na Capital na comparação com o primeiro trimestre de 2012.

Como as informações sobre atividade policial não estão desagregadas por tipo de cri-

me, não é possível avaliar se estes esforços estão sendo direcionados para a resolução 

de casos mais graves, porém é curioso observar que, apesar do aumento mais acentua-

do nos registros de Crimes Violentos na Capital, o número de inquéritos instaurados não 

acompanha o mesmo ritmo, pelo contrário, chega a cair.

O que os dados revelam
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O fato de haver mais prisões em flagrante do que por mandado e a instauração de in-

quéritos não acompanhar o crescimento dos crimes pode indicar a necessidade de rever 

prioridades da atuação da Polícia Civil.

Os dados sobre apreensão de armas de fogo apresentam um comportamento adverso 

ao esperado, sobretudo na Capital. A redução no número de apreensões poderia indicar 

que menos armas estão em circulação e, consequentemente, menos casos de homicí-

dios e latrocínios deveriam ser registrados, se as condições de apreensões de armas se 

mantiverem as mesmas. O que ocorre, entretanto, é que enquanto a queda para o nú-

mero de armas apreendidas na Grande São Paulo acompanha o movimento de redução 

de homicídios ali e o aumento no número de apreensões no Interior também está relacio-

nado ao aumento no número de homicídios, na Capital não observamos esta tendência. 

Caiu o número de armas apreendidas, mas aumentaram os registros de homicídios e os 

dados sobre latrocínios são os maiores registrados no primeiro trimestre desde 2003.

CAPITAL GRANDE SP INTERIOR

1º tri/2012 1º tri/2013 1º tri/2012 1º tri/2013 1º tri/2012 1º tri/2013

Prisões em 
Flagrante 82,92% 83,22% 70,68% 77,85% 68,12% 73,03%

Prisões por 
Mandado 17,08% 16,78% 29,32% 22,15% 31,88% 26,97%

O que os dados revelam Já o número de prisões efetuadas aumentou tanto no Estado quanto na Capital, espe-

cialmente nos casos de prisão em flagrante. Além disso, a variação no peso das prisões 

em flagrante sobre o total das prisões foi mais acentuado no Interior e Grande São Paulo.
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O que os dados revelam Para explicar esse fenômeno seria preciso ter acesso a outras informações sobre as 

ocorrências de homicídios dolosos, como o tipo de arma utilizada no crime e a origem. 

Como não temos acesso a estas informações, o que podemos afirmar por hora é que a 

situação dos homicídios dolosos na Capital é um fenômeno tipicamente localizado, com 

características próprias e distinta do resto do Estado.
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IV. LETALIDADE POLICIAL

Em contraponto ao aumento nos Crimes Violentos no Estado, os dados referentes à 

letalidade policial neste trimestre apresentaram melhoras significativas. A proporção de 

pessoas mortas pelas Polícias Militar e Civil em serviço durante o primeiro trimestre de 

2013 em relação ao total de vítimas de homicídios dolosos e latrocínios (pessoas mortas 

intencionalmente) caiu significativamente em todas as regiões. A queda é mais evidente 

na Capital (onde 18,63% das mortes registradas no primeiro trimestre de 2012 foram de-

correntes de intervenção policial, frente aos 7,36% para o mesmo período em 2013) e na 

Grande São Paulo (uma redução de 6,21% para 2,97%).

O que os dados revelam
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Também foi significativa a mudança na relação entre 

pessoas mortas e feridas pela PM, o que pode indicar 

mudanças na forma de agir da Polícia Militar. Na Capi-

tal, a cada policial morto ou ferido em serviço durante o 

primeiro trimestre de 2013, 1,62 pessoas foram mortas 

ou feridas pela PM em serviço. O valor apurado para o 

primeiro trimestre de 2012 mostrava que para cada PM 

morto ou ferido havia 5,26 pessoas mortas ou feridas, 

uma redução drástica nos números.

Fora da Capital esta relação apresentou queda na comparação entre os primeiros tri-

mestres de 2012 e 2013. Os números indicavam que a cada policial morto ou ferido havia 

3,33 pessoas mortas ou feridas, mas em 2013 este valor caiu para um policial morto ou 

ferido para cada 2,58 pessoas mortas ou feridas. A redução na relação entre PMs mortos 

ou feridos por pessoa morta ou ferida foi maior para a Capital do que Fora da Capital, 

onde a mudança do comportamento da polícia era mais urgente já que era o local que 

historicamente concentrava ações policiais mais violentas.



19

Outro indicativo de mudança na forma de atuação da Polícia Militar para um padrão 

menos violento são os dados sobre o número de pessoas mortas ou feridas pela PM 

em serviço. Na Capital, entre janeiro e março de 2013, houve mais pessoas feridas (34) 

do que mortas (29) por PMs em serviço. Hoje são 46,03% os mortos em confronto com 

a Polícia Militar na Capital perante o total de mortos ou feridos, a minoria dos casos. No 

mesmo período de 2012 os mortos compunham 64% dos casos.

O que os dados revelam

O mesmo padrão de redução na relação entre mortos e feridos em confronto com a 

PM pode ser verificado em todo o Estado. No primeiro trimestre de 2012, 53,33% das 

pessoas foram mortas pela Polícia Militar durante confrontos. Em 2013 este número caiu 

para 45,45%.
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O que os dados revelam Esta mudança pode ser um reflexo de um conjunto de fatores, desde a Resolução SSP-05, 

de 7 de Janeiro de 2013, até da nova postura adotada pela gestão da Secretaria de Segu-

rança, que passou a agir com mais rigor frente aos casos de abuso cometidos por parte 

dos membros da corporação, declarando publicamente seu repúdio às ações violentas e 

esclarecendo de forma rápida casos de homicídios em que há o envolvimento de policiais.

A Resolução SSP-05 previu mudança nos parâmetros de atendimento policial às ocor-

rências de lesão corporal grave, homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio e extorsão 

mediante sequestro que tivessem como consequência morte, cabendo ao SAMU o 

atendimento das vítimas. Foram estabelecidas novas diretrizes para a elaboração dos 

registros policiais e inquéritos decorrentes e houve valorização da necessidade de pre-

servação do local do crime para posterior apuração dos fatos. 

A partir da publicação desta resolução, as autoridades policiais passaram a ter que 

substituir as expressões “auto de resistência”, “resistência seguida de morte” e outras 

semelhantes na elaboração dos registros policiais, e tiveram que adotar as definições de 

“lesão corporal decorrente de intervenção policial” e “morte decorrente de intervenção 

policial”. Isto foi um claro indicativo aos policiais sobre suas responsabilidades durante 

as intervenções policiais e parece ter afetado diretamente seu modo de ação.

De qualquer forma, estes dados indicam uma ruptura importante. Esperamos que, com 

isto, a letalidade policial continue a cair nos próximos meses.
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Destaque do trimestre: 
adolescentes infratores

Nos últimos meses o envolvimento de adolescentes em casos de crimes amplamente 

noticiados pela mídia fez com que a questão da maioridade penal voltasse à agenda de 

debates dos governos. O próprio governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 

levou ao Congresso Nacional um projeto de lei que defende mudanças no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e punições mais severas aos menores de 18 anos.

Dada a ampla divulgação dos crimes com envolvimento de adolescentes, permanece a 

sensação aos moradores da Capital de que esta situação vem se agravando. Recente 

pesquisa divulgada pelo Datafolha sobre esta questão mostra que 93% dos paulistanos 

apoiam a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A população exige que 

medidas sejam tomadas, dada a difundida impressão de aumento do número de ado-

lescentes envolvidos com ações criminosas violentas.

Uma vez formado o debate em torno desta questão, neste trimestre o boletim SDP Ana-

lisa incluiu em suas análises sobre os dados da Secretaria de Segurança Pública um 

breve panorama sobre os registros de apreensões de adolescentes ao longo dos últimos 

anos. O objetivo é verificar se esta impressão de aumento da criminalidade entre os jo-

vens pode ser verificada e sua possível relação com os crimes violentos.

O primeiro dado avaliado é a relação entre o número de prisões (de maiores de 18 anos) 

e apreensões de infratores efetuadas em cada trimestre, o que poderia demonstrar mu-

danças no perfil etário dos criminosos ao longo do tempo. O fato é que não foi possível 

detectar mudanças significativas nos padrões de apreensões em nenhuma das regiões 

do Estado. Mesmo em comparação com o primeiro trimestre de 2003 (dez anos), a varia-

ção na proporção de prisões versus apreensões ocorridas na Capital foi de apenas 1,7%. 

No pior cenário, o registrado no Interior, esta variação fica em 3,35%.
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CAPITAL
2012 2013

1º 2º 3º 4º 1º

Total de Prisões 9.355 9.645 10.025 9.324 10.341

Total de Apreensões 627 806 694 656 911

Destaque do trimestre: 
adolescentes infratores

 GRANDE SP
2012 2013

1º 2º 3º 4º 1º

Total de Prisões 6.077 6.417 6.513 6.268 7.308

Total de Apreensões 735 698 716 686 890
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 INTERIOR
2012 2013

1º 2º 3º 4º 1º

Total de Prisões 24.012 25.741 24.467 23.853 28.119

Total de Apreensões 2.936 3.236 3.109 2.929 3.412

Estes dados demonstram que o aumento da criminalidade é geral e que quando aumen-

ta o número total de prisões os dados sobre apreensão acompanham o crescimento. 

Não houve aumento significativo na proporção de jovens apreendidos para os últimos 

dez anos.

Além disso, avaliando os dados absolutos é possível perceber outra questão: o número 

total de apreensões variou muito nos últimos dez anos. Na Capital, especificamente, este 

valor não apresenta uma tendência de crescimento constante, tendo apresentado mo-

mentos de alta pontuais. A Grande São Paulo também apresenta dados difusos sobre a 

apreensão de adolescentes, com um crescimento pontual nas apreensões por flagrante 

no primeiro trimestre de 2013.

Destaque do trimestre: 
adolescentes infratores
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Já para o Interior é possível notar um crescimento mais acentuado no número total de 

apreensões, padrão que difere do notado nas demais regiões do Estado. Mesmo assim, 

cabe ressaltar que são apreensões em flagrante e justamente na região com a menor 

taxa de crescimento para os Crimes Violentos, o que poderia indicar o envolvimento des-

tes jovens com outros crimes (como tráfico de drogas).

Destaque do trimestre: 
adolescentes infratores
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Destaque do trimestre: 
adolescentes infratores
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Destaque do trimestre: 
adolescentes infratores

De qualquer forma, em nenhuma das regiões acima analisadas é possível associar o 

crescimento no número de crimes violentos registrados e as apreensões de adolescen-

tes infratores.

Analisando os valores absolutos registrados para o número de infratores apreendidos 

em flagrante e mandado, chama a atenção os dados de apreensões por mandado na 

Capital durante o quarto trimestre de 2012 e primeiro de 2013. Estes valores diferem tanto 

do padrão histórico das apreensões na Capital, quanto do comportamento registrado 

nas demais regiões do Estado. Normalmente os flagrantes costumam ter mais peso, seja 

nas prisões, seja nas apreensões, mas para a Capital este padrão foi diferente.

Como as informações sobre atividade policial não estão desagregadas por crime, não 

é possível verificar a natureza dos dados registrados, o que impede o avanço de nossa 

análise ou a realização de uma avaliação sobre a relação das apreensões por mandado 

e o aumento dos crimes violentos na Capital.

A impressão resultante da avaliação geral dos dados disponíveis é a de que a mudança 

no padrão de apreensões foi mínima e que este fator isoladamente não é capaz de expli-

car a evolução nos dados sobre crimes violentos em nenhuma região do Estado. Houve 

crescimento no número de apreensões, mas este número acompanha a evolução dos 

dados sobre prisões. 
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Considerações finais Neste primeiro trimestre de 2013 foi possível observar um aumento geral no número de 

ocorrências de crimes violentos tanto na Capital quanto nas demais regiões do Estado. 

Para a Capital o aumento no número de latrocínios foi significativo, assim como o cres-

cimento dos homicídios. É preciso acompanhar a evolução destes dados ao longo dos 

próximos meses para que possamos identificar se, de fato, a situação se agravou ou se 

este foi um movimento atípico.

De qualquer forma é preciso desenvolver ações preventivas voltadas para a redução 

dos crimes violentos. No caso dos latrocínios, ações que visem a redução dos roubos 

e do número de armas em circulação poderiam contribuir com o não agravamento da 

situação. Já para os casos de homicídios, é preciso desenvolver ações voltadas aos 

territórios mais problemáticos, que apresentam continuamente registros muito elevados 

de homicídios dolosos.

A questão da redução da letalidade policial é algo que precisa ser comemorado. Em pu-

blicações anteriores chamamos a atenção para a necessidade de ações e declarações 

públicas que desestimulassem o uso excessivo da força e da violência pela polícia. Ao 

que tudo indica este é um ponto que conseguiu avanços importantes.

Também a análise sobre as atividades policiais ganhou novas ferramentas. A disponi-

bilização de informações desagregadas por DP é um avanço importante, pois permite 

que novas considerações sejam feitas e facilita a visualização dos esforços realizados 

em vários pontos da cidade. Por outro lado, ainda é preciso detalhar mais a informação 

para que possamos verificar o impacto das ações policiais frente aos crimes violentos.
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Quanto aos adolescentes infratores, parece que o temor da população não encontra res-

paldo na análise dos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. A análise 

dos dados sobre apreensões não nos dá indícios de um crescimento significativo do 

envolvimento de adolescentes em crimes. É preciso ressaltar nossa limitação ao analisar 

as informações disponíveis, não é possível desagregar as informações de apreensões 

pelo tipo de crime cometido, o que dificulta a definição de um parecer. O que podemos 

afirmar é que não encontramos indícios de que este seja um problema associado ao 

aumento geral no número de ocorrências de crimes violentos nem houve um aumento 

na participação das apreensões sobre o total de pessoas detidas.

Considerações finais



29

Ficha Técnica

DIRETORIA
Luciana Guimarães
Melina Ingrid Risso

COORDENADORA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
Ligia Rechenberg

COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Janaina Baladez

Análise Trimestral - Instituto Sou da Paz
Análise: Ligia Rechenberg e Fabiana Bento

Redação: Fabiana Bento

Revisão: Fernando Freitas

Projeto gráfico: Rafael Teles 

Diagramação, gráficos e tabelas: Fernanda Ozilak

Maio/2013

Rua Luis Murat, 260

Cep: 05436-040 

São Paulo - SP

Tel: 11 3093-7333

www.soudapaz.org

soudapaz@soudapaz.org


