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SoudaPaz

A presente edição do boletim Sou da Paz Analisa examina os dados divulgados pela Secre-
taria da Segurança Pública do Estado de São Paulo sobre crimes violentos, atividade policial 
e mortes decorrentes de intervenção policial durante o primeiro semestre de 2015. Todos 
os cálculos têm como base os dados informados pela Secretaria da Segurança Pública do 
Estado de São Paulo e pelas Corregedorias das Polícias Civil e Militar publicados no Diário 
Oficial do Estado. Também foram analisados dados da Polícia Civil obtidos via Lei de Acesso 
à Informação e estimativas populacionais dos Distritos Policiais da Capital elaborados pelo 
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP).

Esperamos que as informações apresentadas forneçam subsídios ao debate público sobre 
alguns desafios do Estado na prevenção e repressão da violência e auxiliem a Secretaria da 

Segurança Pública a desenvolver medidas para superá-los.

ANALISA DADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO SOBRE O 1° SEMESTRE DE 2015
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Os registros de “Crimes Violentos” caíram mais de 10% no Estado de São Paulo no primeiro semestre de 2015 em relação ao mesmo 
período de 2014.1 Essa redução – a ser comemorada – foi puxada pela diminuição significativa no número de roubos de veículos, o 
que pode indicar um impacto positivo da Lei Estadual 15.276/14 (Lei dos Desmanches), do Programa de Metas e Gestão por Resulta-
dos e outras medidas implementadas pela Secretaria da Segurança Pública para conter esse delito.  

Destaca-se, ainda, a diminuição contínua das ocorrências de homicídio doloso, cuja taxa caiu aproximadamente 48% entre 2005 e 2015 
e atingiu o patamar de 9,38 mortes por 100 mil habitantes, abaixo do limite considerado endêmico pela Organização Mundial da Saúde.

Um destaque positivo da atividade policial foi o aumento discreto da taxa de prisões efetuadas com mandado contra as prisões em fla-
grante, que pode indicar uma mudança de atuação pontual por parte da Polícia Civil neste período. Já as mortes provocadas por policiais 
aumentaram aproximadamente 10% no Estado, atingindo o maior patamar já registrado para um primeiro semestre desde 2004. 

Por fim, diante das 19 mortes provocadas na noite de 13 de agosto de 2015, é importante ressaltar que o número total de ocorrências 
e vítimas fatais de chacinas no Estado foram similares nos primeiros semestres de 2014 e 2015. Na Capital, entretanto, o número de 
chacinas registradas no 1° semestre dobrou e o número de vítimas, triplicou.

1 - Compõem a categoria “Crimes Violentos” os crimes de homicídio doloso (com intenção de matar), latrocínio (roubo seguido de morte), estupro, extorsão mediante sequestro, roubo de veículo e roubo (outros).
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ANÁLISE DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015

I. Crimes Violentos
Os índices de todos os crimes que compõem a categoria “Crimes Violentos” caíram no Estado no primeiro semestre de 2015 em comparação 
com o mesmo período de 2014. O homicídio doloso, por exemplo, atingiu a menor marca desde 1996, quando a Secretaria da Segurança Pú-
blica passou a divulgar estatísticas criminais. 

CRIMES VIOLENTOS NO ESTADO (OCORRÊNCIAS) - 1° SEMESTRE

FONTE: SSP/SP  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ
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CRIMES VIOLENTOS

Homicídio Doloso
As ocorrências de homicídio doloso foram menos numerosas em todas as regiões do Estado no primeiro semestre de 2015. Assim como no Estado 
como um todo, os números de homicídios registrados na Grande São Paulo e na Capital foram os melhores da série histórica desde 1996 (excluindo 
o índice atípico do ano de 2011). O melhor desempenho foi verificado na Grande São Paulo, que apresentou queda acentuada nos homicídios 
dolosos de quase 20%.   

HOMICÍDIO DOLOSO POR REGIÃO - 1° SEMESTRE

FONTE: SSP/SP  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ
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HOMICÍDIO DOLOSO - 1° SEMESTRE (2005 - 2015)

Houve pouca variação nas taxas de homicídio por 100 mil habitantes nos Distritos Policiais (DPs) da Capital. A taxa média caiu de 4,9 homicídios 
no primeiro semestre de 2014 para 4,6 no mesmo período de 2015.2  Sete dos dez DPs que concentraram o maior número de ocorrências em 
2014 figuraram nesse ranking em 2015: 47º DP – Capão Redondo, 92º DP – Pq. Santo Antônio, 37º DP – Campo Limpo, 25º DP – Parelheiros, 
100º DP – Jardim Herculano, 46º DP – Perus, e 73º DP – Jaçanã. No 92º DP, ainda, 27 homicídios dolosos foram registrados contra 12 no primeiro 
semestre de 2014. Esse aumento se explica em grande medida pela ocorrência de uma chacina em março deste ano, quando dez pessoas foram 
mortas no Jardim São Luís.

2 - Os dados populacionais foram elaborados com base nos seguintes censos: “População residente por setores censitários, 1996-2000-2010” do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e “Projeção populacional, 
2012-2015” da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE).

FONTE: SSP/SP  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS TAXAS DE HOMICÍDIO NA CAPITAL - 1° SEMESTRE 

FONTE: SSP/SP E NÚCLEO DE ESTUDOS DA 
VIOLÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (NEV-USP)
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ  
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CRIMES VIOLENTOS

Chacina
Como a Secretaria da Segurança Pública do Estado não publica estatísticas 
criminais sobre a ocorrência de chacinas, o Instituto Sou da Paz pediu dados 
oficiais via Lei de Acesso a Informação.3  

Os números de ocorrências e vítimas fatais de chacinas no Estado e na Gran-
de São Paulo foram similares nos primeiros semestres de 2014 e 2015. En-
tretanto, enquanto houve melhora no Interior, dobrou o número de chacinas 
registradas na Capital em 2015 e triplicou o número de vítimas. Essa piora 
na Capital resultou na maior média de vítimas fatais por chacina para o Es-
tado – 3,7 – dos primeiros semestres dos últimos quatro anos.

CHACINAS POR REGIÃO (1° SEMESTRE)4 

FONTE: POLÍCIA CIVIL  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

3 - O Instituto Sou da Paz recebeu dados sobre chacinas no Estado de São Paulo no dia 14 de julho de 2015 através 
do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC).
 4 - É importante destacar que não foram contabilizados duas ocorrências em 2012 e três ocorrências em 2013 no 
Interior,  que vitimaram 17 pessoas, pois o DEINTER não informou a data destas chacinas. Da mesma forma, o DHPP 
não detalhou o número de vítimas para quatro chacinas na Capital entre 2012 e 2015. Por essa razão, foi considerado 
o número mínimo de três vítimas, critério adotado pelo DHPP. Assim, foram contabilizadas 12 vítimas para essas 
quatro ocorrências.
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O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) e o Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DE-
CAP) classificam como chacinas ocorrências com pelo menos 
três vítimas fatais. Já o Departamento de Polícia Judiciária do 
Interior (DEINTER) e Departamento de Polícia Judiciária da 
Macro São Paulo (DEMACRO) tratam como chacinas ocorrên-
cias em que há ao menos três vítimas, não necessariamente 
fatais.

O crescimento das chacinas na Capital dialoga com o maior 
número de casos de homicídio com “indícios de execução” 
contabilizados nesta região pela Secretaria da Segurança Pú-
blica em 2015.5  Casos com indícios de execução na Capi-
tal passaram de 16,4% no primeiro semestre de 2014 para 
23,9% no mesmo período de 2015. Entretanto, na Grande 
São Paulo e Estado como um todo, as mortes com indícios de 
execução responderam por uma parcela similar dos homicí-
dios nos primeiros semestres de 2014 e 2015.

Os dados ainda mostram que o ano de 2012 foi o destaque 
negativo da série histórica, com quase o dobro de pessoas 
mortas em chacinas do que nos anos seguintes. Contudo, a 
relação entre o número total de vítimas e chacinas foi ligeira-
mente maior em 2014 por conta do número maior de vítimas 
por ocorrência.6

MORTES COM INDÍCIOS DE EXECUÇÃO POR REGIÃO (1° SEMESTRE)

5 - A Secretaria da Segurança Pública passou a divulgar a análise do “Perfil de Homicídio” em 2014. Entre as 
possíveis motivações dos autores de homicídios contabilizadas pela Secretaria, figuram casos com “Indícios de 
Execução”, ou seja, “casos em que a narrativa apresentada no boletim de ocorrência permite identificar indícios 
de ação planejada para executar determinada pessoa ou grupo de pessoas, ocorrendo geralmente em locais 
públicos, envolvendo um ou mais agentes e muitos disparos por arma de fogo”.
6 - As médias anuais de vítimas fatais por chacina no Estado foram: 3,4 em 2012, 3,0 em 2013, 3,5 em 2014
e 3,7 em 2015.

FONTE: SSP/SP  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ
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Quanto ao perfil da vítima de chacinas em São Paulo, observa-se que ela tende a ser 
mais jovem do que a vítima de homicídio doloso. Mais da metade das vítimas de chaci-
nas no primeiro semestre de 2015 no Estado tinham entre 15 e 24 anos, contra 21,6% 
das vítimas de homicídio. Além disso, houve um aumento expressivo na proporção de 
vítimas da faixa etária entre 20 a 24 anos neste período. 

CHACINAS POR REGIÃO (ANUAL)

FAIXA ETÁRIA - VÍTIMAS DE HOMICÍDIO DOLOSO 
E CHACINA NO ESTADO - 1° SEMESTRE 

FONTE: POLÍCIA CIVIL  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

FONTE: SSP/SP E POLÍCIA CIVIL  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ
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CRIMES VIOLENTOS

Latrocínio
Os latrocínios representaram menos de 1% dos crimes violentos no Estado no primeiro semestre de 2015 e caíram 11,5% em relação ao mesmo 
período de 2014. Na Capital e na Grande São Paulo, houve queda significativa no número absoluto de ocorrências. Porém, as médias mensais 
registradas nessas regiões – dez e sete ocorrências, respectivamente – foram praticamente idênticas às médias mensais do agregado dos primeiros 
semestres dos últimos cinco anos – 11 ocorrências na Capital e sete na Grande São Paulo. 

O incremento de casos registrados no Interior se concentrou nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Bauru e Piracicaba, onde foram regis-
trados 42 latrocínios no primeiro semestre de 2015, contra 23 no mesmo período de 2014. De todo modo, tratam-se de aumentos pouco expressivos 
em cada local, cujos índices continuaram em patamares relativamente baixos. 

FONTE: SSP/SP
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

LATROCÍNIO POR REGIÃO - 1° SEMESTRE 



SOU DA PAZ ANALISA - 1° SEMESTRE 2015 13

CRIMES VIOLENTOS

Estupro
A tendência de queda dos registros de estupro que se iniciou em 2014 em todas as regiões do Estado se manteve em 2015. Com isso, os re-
gistros de estupro atingiram o patamar mais baixo para um primeiro semestre desde 2010 no Estado como um todo e nas regiões analisadas. 

FONTE: SSP/SP
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

ESTUPRO POR REGIÃO - 1° SEMESTRE
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É importante lembrar que a Lei Nº 12.015/2009 alterou a definição do crime de estupro trazida pelo Art. 213 do Código Penal. Até 2009, só 
era considerado estupro o “ato forçado de conjunção carnal”. A nova lei definiu que o estupro consistia na conduta de “constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.7  Ao longo 
dos anos seguintes, houve aumento significativo dos registros de estupro no Estado, que voltaram a diminuir apenas em 2014.

ESTUPRO - 1° SEMESTRE (2009 - 2015)

FONTE: SSP/SP  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

7 - Lei Nº 12.015, 7 de agosto de 2009. 
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CRIMES VIOLENTOS

Roubo (outros)
A categoria “roubo (outros)” agrupa o registro de ocorrências de roubo a transeunte, roubo a comércio, roubo a residência, roubo em transporte 
coletivo, roubo a banco, roubo de carga e outros casos de roubo, exceto aqueles que dizem respeito aos roubos de veículos. 

No primeiro semestre de 2015, os roubos (outros) caíram 5,2% no Estado e 6,7% na Capital em relação ao mesmo período de 2014. Contudo, 
houve piora significativa nos índices de roubo (outros) em alguns municípios da Região Metropolitana, que contribuíram para um aumento de 
5,1% na Grande São Paulo. Guarulhos, por exemplo, registrou 5.154 roubos (outros) no primeiro semestre de 2015, um crescimento de 69,8% 
em relação ao mesmo período do ano anterior. No município de Carapicuíba, 2.143 roubos (outros) foram registrados, 46,9% a mais do que 
no mesmo período de 2014. 

Igualmente, as taxas de roubo (outros) cresceram 20% ou mais em nove distritos da Capital em relação ao primeiro semestre de 2014: 103º 
DP - Cohab Itaquera, 45º DP - V. Brasilândia, 2º DP - Bom Retiro, 99º DP - Campo Grande, 81º DP – Belém, 39º DP - Vl. Gustavo, 41º DP - Vila 
Rica, 28º DP - Nossa Senhora do Ó e 73º DP – Jaçanã.

Cabe destacar que a queda nos casos de roubo (outros) no Estado em 2015 ocorreu após um período de alta que seguiu a publicação da 
Portaria DGP-43 em novembro de 2013. A Portaria passou a permitir que vítimas de roubo registrassem as ocorrências através da delegacia 
eletrônica e precedeu um aumento de 29,5% nos registros no primeiro semestre de 2014 no Estado comparado com o mesmo período de 2013.8 

8 - Portaria DGP-43 de 29 de novembro de 2013.
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FONTE: SSP/SP
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

ROUBO (OUTROS) POR REGIÃO - 1° SEMESTRE

Assim como para homicídios dolosos, a distribuição espacial dos roubos (outros) na Capital variou pouco no primeiro semestre de 2015. Nove 
dos dez DPs que apresentaram maior volume de ocorrências no primeiro semestre de 2014 continuaram entre os DPs com mais registros em 
2015. A única mudança se deu pela piora do índice do 4º DP – Consolação, que passou da 13ª posição em 2014 para a 4ª posição em 2015; 
e a melhora do 35º DP - Jabaquara, que passou da 9ª posição para a 11ª. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS TAXAS DE ROUBO NA CAPITAL - 1° SEMESTRE 

FONTE: SSP/SP E NÚCLEO DE ESTUDOS DA 
VIOLÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (NEV-USP)
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ  
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CRIMES VIOLENTOS

Roubo de Veículo

Os roubos de veículo caíram 25,9% no Estado em relação ao mesmo período anterior, atingindo o patamar mais baixo para um primeiro se-
mestre desde 2012.

ROUBO DE VEÍCULO POR REGIÃO - 1° SEMESTRE 

FONTE: SSP/SP 
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

Na Capital, o número de ocorrências registradas foi o menor para um primeiro semestre desde 2012. As taxas de roubo de veículo por 100 mil 
habitantes caíram mais de 50% em 46 distritos.9 O mesmo ocorreu em 34 dos 39 municípios na Grande São Paulo, cujo resultado foi largamente 
influenciado pelo desempenho dos municípios de São Bernardo do Campo, Osasco, Mauá e Diadema. Nessas localidades, os roubos de veículo 
caíram 38,5%, 24,5%, 27,1% e 29,8%, respectivamente.

9 - As taxas de roubo de veículo foram calculadas por grupo de 100 mil habitantes por não haver dados sobre a frota de veículos relativas à área correspondente a cada DP.
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A Lei dos Desmanches de 2014 pode ter contribuído para esse bom desempenho. Pela lei, para obter alvará de funcionamento, donos de des-
manches devem seguir diversas exigências, tais como o cadastramento junto ao DETRAN-SP e a instalação de sistemas informatizados de ras-
treabilidade de todas as etapas do processo de desmontagem, desde a origem das peças, até a movimentação do estoque e a sua venda. Além 
disso, os indicadores e metas para reduzir roubos e furtos de veículo no âmbito do Programa de Metas e Gestão por Resultados da Secretaria de 
Segurança Pública podem ter tido um impacto positivo nesses índices. São necessárias mais informações para avaliar de forma aprofundada o 
processo que levou à redução dos roubos de veículo.  
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Instauração de Inquéritos
O número de inquéritos policiais instaurados (ou seja, o total de investigações formalmente iniciadas pela polícia civil) diminuiu no Estado e nas 
suas regiões na comparação com o mesmo período de 2014.

ANÁLISE DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015

II. Atividade Policial

INQUÉRITOS INSTAURADOS POR REGIÃO - 1° SEMESTRE

FONTE: SSP/SP 
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ
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CRIMES VIOLENTOS E INQUÉRITOS POLICIAIS 
INSTAURADOS POR REGIÃO (1° SEMESTRE DE 2015)

FONTE: SSP/SP 
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

Como houve redução de “Crimes Violentos” no Estado e 
na Capital ao longo do primeiro semestre de 2015, era 
esperado que a instauração de inquéritos acompanhasse 
essa oscilação. Contudo, a maioria dos inquéritos instau-
rados pela polícia no primeiro semestre de 2015 se con-
centrou no interior do Estado, ao passo que os crimes vio-
lentos foram mais presentes na Capital. De toda forma, a 
Secretaria da Segurança Pública não publica informações 
sobre a natureza dos crimes para os quais os inquéritos 
são instaurados, razão pela qual não é possível analisar 
as oscilações de forma detalhada.
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ATIVIDADE POLICIAL

Prisões Efetuadas

O número de prisões efetuadas no Estado aumentou 8,2% durante o primeiro semestre de 2015 quando comparado com o mesmo período de 
2014, sendo que na Grande São Paulo o crescimento foi ligeiramente mais expressivo (12,1%). 

É preciso ressaltar, ainda, que houve um aumento de prisões por mandado em todas as regiões do Estado, ao passo que nos últimos cinco anos, 
a maioria das prisões efetuadas – cerca de 70% – decorreu de flagrantes. No Interior do Estado as prisões por mandado aumentaram 27,4%, na 
Grande São Paulo, 25,2% e na Capital, 13,1%. 

PRISÕES EFETUADAS POR REGIÃO - 1° SEMESTRE

FONTE: SSP/SP 
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ



SOU DA PAZ ANALISA - 1° SEMESTRE 2015 23

Esse crescimento de prisões por mandado pode estar relacionado à implementação de operações policiais voltadas ao combate aos desmanches, 
roubo de cargas e tráfico de drogas durante o primeiro semestre de 2015.10 Todavia, não representa ainda uma mudança de tendência. Para co-
nhecer os motivos dessa variação é preciso saber quais crimes estão relacionados aos mandados cumpridos, se derivam de novas investigações ou  
se referem ao cumprimento de mandados já expedidos.

Apesar disso, a proporção de prisões em flagrante continua elevada em todas as regiões do Estado frente ao total de prisões efetuadas. São 
necessárias mais informações para avaliar a efetividade das prisões na redução da criminalidade, tais como a natureza, data e local dos crimes 
supostamente cometidos, e as armas e drogas apreendidas durante as prisões. 

O Instituto Sou da Paz analisou 4.559 casos 
de prisões em flagrante realizadas entre abril 
e junho de 2011 na cidade de São Paulo.11 
A pesquisa constatou que 40,8% das prisões 
em flagrante daquele período se deram em 
casos de roubo simples, furto simples e fur-
to qualificado, e que em 71,5% dos casos os 
suspeitos não portavam armas.

PRISÕES EM FLAGRANTE E POR MANDADO POR REGIÃO - 1° SEMESTRE

FONTE: SSP/SP  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

10 - Vejam por exemplo: “Polícia civil faz operação de combate a furtos de veículos”, Secretaria da Segurança do Estado de São Paulo, 9 de junho de 2015. Disponível em: http://migre.me/qZO7V. “Polícia civil detém mais de 300 em operações no 
interior”, Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, 2 de junho de 2015. Disponível em: http://migre.me/qZODn. “Operação da Polícia civil prende 24 pessoas e desarticula quadrilhas de roubo de carga”, Secretaria da Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, 1 de junho de 2015. Disponível em: http://migre.me/qZOld.
11 - “Prisões em flagrante na cidade de São Paulo”. Instituto Sou da Paz, 2012. Disponível em: http://www.soudapaz.org/upload/pdf/justica_prisoesflagrante_pesquisa_web.pdf.
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ATIVIDADE POLICIAL

Apreensão de Armas de Fogo

Um total de 8.843 armas de fogo foram apreendidas no Estado durante o primeiro semestre de 2015, 3,1% a menos que o verificado durante 
o mesmo período de 2014. 

Na Capital, houve maior apreensão de armas de fogo apenas pelas delegacias especializadas, o que pode indicar uma mudança de ação pon-
tual ao longo do primeiro semestre de 2015.   

APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO POR REGIÃO - 1° SEMESTRE 

FONTE: SSP/SP 
ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ
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Para analisar o impacto das apreensões de armas de fogo sobre a criminalidade em São Paulo, é preciso obter informações detalhadas sobre 
o número total de armas comercializadas no Estados e a natureza, data e local dos crimes nos quais as armas foram supostamente utilizadas.  
Além disso, é essencial conhecer o tipo de armamento, numeração e marca das armas apreendidas.

APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO NA CAPITAL POR DELEGACIA - 1° SEMESTRE 

FONTE: SSP/SP  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ
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ANÁLISE DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015

III. Letalidade Policial
Policiais civis e militares em serviço foram responsáveis por 358 mortes entre janeiro e junho de 2015, um aumento de 9,8% no Estado e o maior 
número de mortes já registrado para um primeiro semestre desde 2004. O aumento de mortes foi puxado pela Polícia Militar, que provocou 23 
mortes a mais do que no primeiro semestre de 2014. 

Ou seja, aproximadamente uma em cada cinco pessoas mortas em situações de violência na Capital e uma em dez no Estado foram vitimadas 
por policiais civis e militares em serviço.12

Não há consenso sobre o patamar aceitável de letalidade policial. Todavia, especialistas em segurança pública como o respeitado Paul G. 
Chevigny identificaram dois fatores, além da participação das mortes cometidas por policiais no total de ocorrências de letalidade violenta, que 
costumam associar-se ao uso excessivo da força letal por parte de agentes de segurança. São eles: i) a relação entre o número total de pessoas 
mortas e feridas pelas polícias; e ii) a relação entre o número de policiais mortos e o total de pessoas mortas pelas polícias.13 

MORTOS POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM SERVIÇO POR REGIÃO - 1° SEMESTRE

FONTE: SSP/SP I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ

12 - Homicídios dolosos, latrocínios e intervenções policiais com resultado morte foram tratados como “situações de violência”.
13 - CHEVIGNY, Paul G. Police deadly force as social control: Jamaica, Argentina, and Brazil. Criminal Law Forum. Kluwer Academic Publishers, 1990. p. 389-425. 
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LETALIDADE POLICIAL

Pessoas Mortas e Feridas pelas Polícias

Ao longo do primeiro semestre de 2015, 462 pessoas foram mortas e 449 feridas por policiais civis e militares em serviço e de folga no Estado.14  

A maior parte dos mortos (77%) e dos feridos (61%) foram vitimados em ocorrências em que os policiais estavam em serviço, sendo que a polícia 
militar é a principal instituição envolvida nessas ocorrências (95% dos casos).

É importante notar que houve uma pessoa morta para cada ferida no Estado neste período, ao passo que especialistas como Chevigny recomen-
dam que o número de mortes provocadas por policiais seja inferior ao número de feridos.  

14 - Foram considerados os dados publicados no Diário Oficial do Estado pelas Corregedorias da polícia civil e militar. O número total de mortes inclui registros de morte decorrente de intervenção policial e homicídio doloso, enquanto o 
total de feridos soma os registros de lesão corporal decorrente de intervenção policial e lesão corporal dolosa.

MORTOS E FERIDOS POR POLICIAIS EM SERVIÇO E DE FOLGA NO ESTADO - 1° SEMESTRE

FONTE: DIÁRIO OFICIAL – DADOS DAS CORREGEDORIAS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ 
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LETALIDADE POLICIAL

Pessoas Mortas pelas Polícias versus Policiais Mortos
Segundo Chevigny, ainda, quando a relação entre pessoas mortas por policiais e policiais mortos supera a proporção de 15:1, a força letal pode 
estar sendo usada para outros propósitos além da proteção da vida.15  

Ao longo do primeiro semestre de 2015, treze pessoas foram mortas no Estado para cada policial civil ou militar morto em serviço ou de folga.16  
Nas ações em que as polícias estão em serviço a relação de pessoas mortas frente o total de policiais mortos chegou a 33:1. 

Na Capital, onde ocorreram metade das mortes decorrentes de intervenção policial no primeiro semestre de 2015, a relação entre pessoas mor-
tas por policiais e policiais mortos foi de 12:1.17 Todavia, quando consideradas apenas as ocorrências em que os policiais estavam em serviço, 
esta proporção chegou a 45:1. 

MORTOS POR POLICIAIS vs. POLICIAIS MORTOS NO ESTADO - 1° SEMESTRE 

FONTE: DIÁRIO OFICIAL – DADOS DAS CORREGEDORIAS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ 

15 - Ibid., p. 396.
16 - Foram considerados o total de mortes decorrente de intervenção policial, homicídios dolosos cometidos por policiais, lesão corporal decorrente de intervenção policial e lesão corporal dolosa cometida por policiais.
17 - Considerando ações da polícia em serviço e de folga.
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LETALIDADE POLICIAL

Policiais Mortos e Feridos

Por fim, além dos fatores utilizados por Chevigny, ressalta-se que houve redução de 26% do número de policiais civis e militares mortos e feridos 
no primeiro semestre de 2015 em relação ao mesmo período de 2014.

POLICIAIS MORTOS E FERIDOS - 1° SEMESTRE

FONTE: DIÁRIO OFICIAL – DADOS DAS CORREGEDORIAS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR  I  ELABORAÇÃO: INSTITUTO SOU DA PAZ 



SOU DA PAZ ANALISA - 1° SEMESTRE 2015 30

RECOMENDAÇÕES

O primeiro semestre de 2015 foi marcado pela queda dos homicídios dolosos no Estado e a diminuição significativa no número de roubos de 
veículos. Outro avanço importante foi o crescimento discreto das prisões por mandado em relação ao total de prisões efetuadas.  

Pelo outro lado, a letalidade policial continuou sendo um ponto frágil da política de segurança no Estado nesse período. Policiais dentro e fora 
do serviço provocaram a morte de 462 pessoas – o maior número de mortes já registrado para um primeiro semestre desde 2004 – ao passo 
que 26% menos policiais foram mortos e feridos. Esse resultado reitera uma tendência de aumento da letalidade policial verificada desde janeiro 
de 2014 e sinaliza a necessidade de políticas públicas para esclarecer e conter essas mortes, passando pelo investimento na qualificação dos 
agentes e a apuração de possíveis excessos. 

Destaca-se, ainda, a não divulgação periódica de dados sobre chacinas no Estado, que poderiam ser disponibilizados com regularidade. É pre-
ciso padronizar o entendimento sobre a classificação de chacinas e divulgar as informações para que tenhamos o correto diagnóstico do crime 
e, assim, possamos combatê-lo de forma eficaz.

Igualmente, o enfoque dos dados sobre atividades policiais divulgados pela Secretaria da Segurança Pública é o policiamento ostensivo – abor-
dagens realizadas, armas apreendidas e prisões efetuadas – e não são publicadas informações desagregadas sobre investigações iniciadas, 
prisões efetuadas e armas apreendidas por tipo de crime. Isso dificulta a análise técnica por atores externos e afeta a qualidade de eventuais 
recomendações aos gestores sobre ajustes e correções necessárias.
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