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A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) divulgou no dia 25 de julho 

as estatísticas referentes ao 2º trimestre de 2012. As informações tratam dos crimes 

registrados em todo o Estado (também divulgados mês a mês), da atividade das polícias 

e da vitimização e letalidade policial.

A divulgação desses dados é um importante passo para que a sociedade participe das 

discussões sobre segurança pública de forma mais qualificada. As informações permitem 

que se acompanhe a evolução de uma série de crimes, que se identifiquem os problemas 

mais graves que deveriam ser priorizados e também dão pistas sobre a política de 

segurança pública empreendida no Estado.

Considerando que a segurança é uma das maiores preocupações dos paulistas e que 

há pouca participação da sociedade no debate sobre as políticas nessa área, a cada três 

meses realizaremos e compartilharemos a análise dos dados divulgados, procurando 

contribuir para que todos os cidadãos se aproximem desse tema e participem da 

construção de estratégias eficientes e alinhadas com o respeito aos direitos humanos.

Sou da Paz comenta dados 
da Secretaria de Segurança 
Pública sobre o 2º trimestre 

de 2012
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Nos meses de abril, maio e junho de 2012, foram registradas 124.964 ocorrências policiais, 

contra 120.412 no mesmo período de 2011. Ou seja, houve um aumento de 3,7%. Esse 

percentual é inferior ao aumento das ocorrências verificado entre o 1º trimestre de 2010 e 

o de 2011 (que foi de 11%).

A SSP/SP divulga informações sobre 18 tipos de ocorrências policiais, desagregadas 

por região no Estado de São Paulo. Dessas 18 categorias, seis são consideradas pela 

Secretaria como Crimes Violentos: os homicídios dolosos, roubos de veículos, roubos, 

latrocínios, extorsões mediante sequestro e estupros.

Considerando o grupo composto pelos crimes violentos, é possível perceber um aumento 

de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, crescimento muito maior do que 

o verificado em relação ao total de ocorrências policiais.

O que os dados revelam 
sobre crimes e violência 

na capital?
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O que os dados revelam 
sobre crimes e violência 

na capital?

Analisando o total de crimes violentos registrados nos segundos trimestres dos 

últimos 10 anos, o único ano em que houve um aumento tão significativo quanto o que 

percebemos em 2012 foi 2009. Muitos especialistas associaram o aumento em 2009 à 

crise econômica que afetou os índices salariais e de desemprego. No caso de 2012, é 

preciso olhar atentamente os dados para aventar algumas hipóteses. Não pretendemos 

dar nenhuma resposta definitiva, mas levantaremos as perguntas que necessitam de 

esclarecimentos.

Historicamente, o universo dos crimes violentos é composto majoritariamente pelos 

crimes contra o patrimônio - roubos e roubos de veículos, que respondem por mais 

de 70% dos crimes violentos. No 2º trimestre de 2012, chama à atenção a redução da 

participação de roubos e a distribuição entre os demais crimes, em relação ao mesmo 

período de 2011.
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O que os dados revelam 
sobre crimes e violência 

na capital?

Analisando o número de 

ocorrências registradas e 

sua variação percentual em 

relação ao mesmo período 

do ano passado, percebe-se 

que esses foram justamente 

os crimes que subiram na 

capital em relação ao 2º 

trimestre de 2011. Outros 

crimes também apresentaram 

um aumento, como revela o 

infográfico a seguir.
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O aumento dos homicídios e latrocínios na capital é preocupante. As ocorrências 

de latrocínios (roubos que resultaram em mortes) ainda são muito menores que as de 

homicídios e esses dois crimes, como estão associados a dinâmicas criminais distintas, 

precisam ser analisados separadamente.

No caso dos homicídios, que aumentaram 27% em relação ao 2º trimestre de 2011, 

trata-se de fenômeno atípico para o período. Em todos os segundos trimestres desde 

2009, as ocorrências vinham caindo significativamente. O 2º trimestre de 2011 foi o que 

apresentou o menor número de ocorrências de homicídios nos segundos trimestres dos 

últimos 10 anos, e isso pode explicar em parte porque o aumento em 2012 foi tão alto em 

termos percentuais.

Neste trimestre, foram registradas 327 ocorrências de homicídios na capital, número 

bastante próximo ao 2º trimestre de 2009, onde foram registrados 325 casos. A diferença 

entre esses dois períodos é que entre abril e junho de 2009 foram contabilizadas 338 

vítimas de homicídios, enquanto que nesse mesmo período em 2012, 347 pessoas 

morreram assassinadas. É normal que haja mais vítimas do que casos de homicídios e 

isso indica a ocorrência de chacinas. O que não podemos medir é se houve um aumento 

no número de chacinas ou no número de vítimas desse crime, porque a Secretaria não 

disponibiliza informações sobre chacinas desagregadas do universo dos dados sobre 

homicídios dolosos.

Outra pergunta que fica em aberto em relação aos homicídios e que ajudaria a entender 

porque os números subiram tanto é se nessa categoria estão sendo classificados casos 

de pessoas mortas pela Polícia Militar em situações de abordagem policial ou que não se 

configuram como confrontos.

O que os dados revelam 
sobre crimes e violência

 na capital?
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Fica claro que junho apresentou o maior número de casos de homicídios dolosos na 

capital (122), número também bastante superior ao de casos em junho de 2011 (83). 

Chama a atenção também que foi o mês com o maior número de vítimas no trimestre 

e uma diferença muito alta entre o número de ocorrências e o número de vítimas, o que 

indica que houve mais chacinas em junho. 

Diferente do que aconteceu com os homicídios dolosos na capital, os outros crimes que 

apresentaram aumento neste 2º trimestre – roubos de carga, de veículos, roubos em 

geral, furtos de veículos e tráfico de entorpecentes – concentraram-se no mês de maio, 

como revela a tabela a seguir. 

O que os dados revelam 
sobre crimes e violência 

na capital?
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Isso traz à tona mais uma pergunta: o aumento nos homicídios dolosos estaria associado 

a uma reação ao aumento nos crimes verificado em maio?

O número de latrocínios também aumentou nesse trimestre, mas vale ressaltar que foram 

33 casos (contra 27 no 2º trimestre de 2011). Como os latrocínios são roubos que não 

deram certo, poderíamos esperar que o aumento dos latrocínios (26%) fosse proporcional 

ao aumento nos roubos (10%), o que não se verificou. Portanto, podemos levantar duas 

hipóteses: os criminosos estão mais armados ou as pessoas estão reagindo mais aos 

assaltos.

O que os dados revelam 
sobre crimes e violência 

na capital?
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O aumento nos furtos e roubos pode ser decorrente de uma mudança no padrão de 

atuação das Polícias, pois esses são crimes passíveis de ser coibidos pela presença 

policial nas ruas, realizando um patrulhamento estratégico e planejado. Se esses crimes 

aumentaram tanto, valeria investigar se isso tem uma relação com mudanças nas prio-

ridades da Polícia neste último trimestre por causa do clima de tensão que se instaurou 

desde maio.

Já o aumento nos casos de tráfico de entorpecentes precisa ser analisado com cui-

dado. A Lei de Drogas em vigor atualmente não estipula nenhum critério objetivo para di-

ferenciar traficantes de usuários e cabe à Polícia fazer essa distinção. Pesquisas recentes, 

como a realizada pelo NEV-USP1 e o estudo realizado pelo Instituto Sou da Paz2 mostram 

que grande parcela de pessoas presas em flagrante supostamente por tráfico de drogas 

portavam pequena quantidade da droga e não tinham antecedentes criminais, o que leva 

a questionar se eram traficantes. Também é preciso problematizar o perfil daqueles que 

foram presos porque estavam de fato traficando drogas: a Polícia está prendendo mais 

os pequenos traficantes, ou vem desmantelando quadrilhas e desmobilizando redes cri-

minais mais complexas?

1 Consultar a pesquisa ‘Prisão provisória e Lei de drogas: um estudo sobre os flagrantes de tráfico de drogas na 
cidade de São Paulo’ elaborado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP e disponível no site 
http://www.nevusp.org/

2 Relatório da Pesquisa Prisões em Flagrante na cidade de São Paulo: http://www.issuu.com/soudapaz/docs/
pesquisa_prisoes_flagrante

O que os dados revelam 
sobre crimes e violência 

na capital?
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  Quando os índices criminais sobem, expressões como “onda de violência” ou “escalada 

da violência” são resgatadas e utilizadas amplamente. Mais do que retratar a situação 

da segurança pública, elas contribuem para aumentar a sensação de insegurança da 

população, que passa a se sentir vulnerável em todo lugar e a qualquer momento. Por 

isso, é importante olhar para os dados para ter uma real dimensão do risco a que estamos 

expostos.

Cada crime está associado uma dinâmica própria e se concentra em determinados terri-

tórios. Olhar para as ocorrências registradas e divulgadas pela SSP/SP ajuda a entender 

quais são os locais que apresentam mais riscos para a população – e para onde investi-

mentos em investigação, esclarecimento de crimes, prevenção e repressão deveriam ser 

focalizados.

Os homicídios tendem a se concentrar nas regiões da periferia da cidade. São Paulo 

conta com 93 distritos policiais e entre abril e junho de 2012, foram registrados casos de 

homicídios em 80 deles, embora a periferia concentre o maior número de ocorrências. 

Dos 20 distritos policiais com os maiores números de ocorrências de homicídios, 19 deles 

encontram-se em regiões periféricas – a exceção é o 1º DP, na Sé, região central. O pri-

meiro do ranking é o Capão Redondo, com 18 casos; o último é o 49º DP, de São Mateus, 

com seis homicídios. Juntos, esses 20 DPs registraram no 2º trimestre 185 homicídios, 

56% do total verificado na capital.

No caso dos latrocínios, eles foram registrados em 24 DPs da cidade. Apesar de a im-

prensa dar destaque aos casos ocorridos em bairros nobres, muitos dos latrocínios acon-

teceram na periferia. No ranking dos 20 distritos com os maiores números de latrocínios 

entre abril e junho, o Capão Redondo é novamente o líder, seguido da Vila Joaniza, Casa 

Verde e Ermelino Matarazzo. O mapa a seguir mostra a distribuição dos crimes contra a 

vida na cidade ocorridos no 2º trimestre de 2012 – selecionamos apenas os 20 DPs com 

o maior número de ocorrências.

A cidade toda está mais 
insegura?
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A cidade toda está mais 
insegura?

A cidade toda está mais A cidade toda está mais 
insegura?
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A cidade toda está mais 
insegura?

Os crimes contra o patrimônio também têm características próprias e imagina-se que 

ocorram com mais frequência em regiões mais abastadas. No ranking dos 20 DPs com 

o maior número de casos de roubo na cidade, que respondem por 30% das ocorrên-

cias (indicando uma maior dispersão desse crime pela cidade) figuram os DPs da Lapa, 

Pinheiros, Morumbi e Ibirapuera (bairros nobres), mas os líderes são, nessa ordem, Sé, 

Campo Limpo, Capão Redondo, Itaim Paulista e Santa Efigênia.

Com relação aos roubos de veículos, 40% das ocorrências foram registradas em 20 

DPs e nesse ranking, São Mateus, Jardim Miriam, Heliópolis, Jabaquara e Campo Limpo 

lideraram, nessa ordem, o número de casos. O próximo mapa revela onde estão os 20 

DPs com os maiores números de roubos e roubos de veículos na cidade.

Em todos os DPs da cidade houve registros tanto de roubos quanto de roubos de veícu-

los, mas a diferença entre os distritos que ocupam a liderança no ranking e aqueles com 

o menor número de ocorrências é gritante. No caso dos roubos de veículos, por exemplo, 

houve 377 ocorrências em São Mateus e 10 no Bom Retiro, DP que ocupa o último lugar 

no ranking. Portanto, os riscos da população ser vítima de crimes violentos variam de 

acordo com a região da cidade.
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A cidade toda está mais 
insegura?

A cidade toda está mais A cidade toda está mais 
insegura?
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Analisando a evolução dos crimes no 2º trimestre de 2012 (em relação a 2011) no Estado 

de São Paulo, a situação parece muito semelhante à da capital. Isso se explica em parte 

porque os números da capital estariam influenciando os números do Estado. Crimes que 

aumentaram muito na capital puxam para cima os números de todo o Estado – caso dos 

estupros, roubos de 

carga, homicídios do-

losos e roubos de ve-

ículos, por exemplo. 

Por outro lado, o au-

mento de 12% nas 

ocorrências de tráfico 

de entorpecentes teve 

mais influência de re-

giões fora da capital, 

já que na cidade de 

São Paulo esse crime 

cresceu somente 3%.

Vale a pena olhar para o que aconteceu fora da capital entre abril, maio e junho de 2012. 

O primeiro dado significativo é que os crimes violentos nesses locais aumentaram 8% em 

contraposição aos 14% verificados na capital. Dentre os crimes considerados violentos, o 

que apresentou maior aumento nas ocorrências foi o estupro, seguido do roubo de veícu-

los. Os roubos de carga apresentaram aumento semelhante ao ocorrido na cidade de São 

Paulo, mas em números absolutos houve menos ocorrências fora da capital.

Os homicídios dolosos, que tiveram um aumento tão grande na capital, subiram somente 

3,2% nas outras regiões do Estado. Em números absolutos, foram mais ocorrências (777) 

do que na capital. Pouco mais de um terço dos homicídios registrados fora da cidade de 

São Paulo (264) aconteceu na Grande São Paulo. Essa região, aliás, foi a que apresentou 

maior diferença entre o número de ocorrências de homicídios e o de vítimas, o que indica 

A situação no Estado de 
São Paulo
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que ali aconteceram chacinas. O mês de junho foi o que apresentou o maior número de 

ocorrências e de vítimas de homicídio dolosos na Grande São Paulo.

Os homicídios dolo-

sos, que tiveram um 

aumento tão grande 

na capital, subiram 

somente 3,2% nas 

outras regiões do 

Estado. Em números 

absolutos, foram mais 

ocorrências (777) do 

que na capital. Pouco 

mais de um terço dos 

homicídios registra-

dos fora da cidade de 

São Paulo (264) aconteceu na Grande São Paulo. Essa região, aliás, foi a que apresentou 

maior diferença entre o número de ocorrências de homicídios e o de vítimas, o que indica 

que ali aconteceram chacinas. O mês de junho foi o que apresentou o maior número de 

ocorrências e de vítimas de homicídio dolosos na Grande São Paulo.

A situação no Estado de 
São Paulo
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Analisando como se distribuíram os homicídios nos meses de abril, maio e junho nas 

nove regiões do interior de São Paulo, identificamos que em cinco regiões o mês de junho 

foi o que apresentou o maior número de ocorrências, mas com números muito próximos 

aos dos meses anteriores e semelhantes aos números de vítimas, o que indica que houve 

pouquíssimas chacinas no interior.

Diante desses dados, nos parece que há um problema localizado na capital e possivelmente 

em seu entorno em relação aos crimes contra a vida. Esse fenômeno precisa então ser 

bem investigado para que as autoridades elaborem e implementem estratégias eficazes 

para reduzir os índices nos próximos meses.

As informações sobre a atividade das polícias são divulgadas somente a cada trimestre 

(e não todos os meses) e estão agrupadas em dois itens: atividades de polícia judiciária 

(números de boletins de ocorrência registrados, total de termos circunstanciados 

lavrados e inquéritos instaurados) e atividades policiais (número de prisões efetuadas 

e de pessoas presas, números de armas apreendidas, veículos recuperados, revistas 

pessoais e exames necroscópicos ou periciais realizados). 

Essas são informações que retratam onde as Polícias estão investindo mais esforços, 

mas não apontam como essas ações estão impactando no cenário da violência e da 

criminalidade. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública divulga esses números 

como se fossem indicadores de produtividade e eficiência policial. 

“Preparação e inteligência são algumas das estratégias adotadas pelas polícias 

Civil e Militar da Capital para a realização de 3.913 flagrantes de tráfico de 

drogas nos seis primeiros meses deste ano. É a melhor produtividade policial 

dos últimos 12 anos.” (Site da SSP/SP – 25 de julho de 2012)

A situação no Estado de 
São Paulo

As Polícias estão realizando 
um bom trabalho?
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No nosso entendimento, esses números revelam os esforços, mas não os resultados da 

atividade policial. Para que pudéssemos avaliar se as polícias estão fazendo bem o seu 

trabalho, seria necessário ter acesso a outros dados. De que adianta saber o número de 

pessoas presas se não sabemos o perfil dessas pessoas? Assim poderíamos avaliar se 

a Polícia está prendendo quem representa maior risco à sociedade. De que adianta saber 

o número de inquéritos instaurados se não sabemos quantos foram relatados (ou seja, 

concluídos) e desses, quantos conseguiram esclarecer a autoria dos crimes? Só assim 

teríamos a dimensão da capacidade e eficiência da Polícia Civil, por exemplo.

Mesmo sem essas informações, podemos tecer comentários sobre os dados disponíveis. 

Em primeiro lugar, a queda no número de prisões realizadas (7%, a maior queda nos 

últimos seis anos) e nas apreensões de armas (22%, maior percentual dos últimos 5 

anos) podem ser indícios de uma mudança na atuação policial neste trimestre, sobretudo 

a atuação da Polícia Militar, que tem efetuado a maioria das prisões e é quem apreende 

armas principalmente em situações de abordagem.

Esses dados podem corroborar nossa tese de que neste último trimestre, a Polícia 

modificou suas estratégias, agindo de forma mais defensiva – e em outros casos, 

excessivamente violenta, como demonstraremos adiante. O que chama a atenção no 

caso das apreensões de armas é que historicamente, os homicídios e as apreensões 

de armas apresentam a mesma tendência, ou seja, no mesmo período, ambos caem ou 

sobem. No entanto, nesse trimestre, os homicídios subiram e as apreensões de armas 

caíram. Isso nos leva a questionar: será que há menos armas nas ruas? Nesse caso, de 

onde vêm as armas que tiraram a vida de tantas pessoas nos últimos três meses?

As Polícias estão realizando 
um bom trabalho?

Fora da capital, a Polícia 
atuou de outra forma

Fora da capital, aumentaram as prisões 

efetuadas (12%) em relação ao 2º tri-

mestre de 2011. O número de armas 

apreendidas caiu somente 5% em re-

lação ao mesmo período do ano pas-

sado. 

Esses dados sugerem que não houve 

mudanças significativas no modo de 

atuar e nas prioridades das Polícias fora 

da capital.
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Outro ponto que merece atenção na cidade de São Paulo é a altíssima proporção das 

prisões por flagrante em relação ao total de prisões efetuadas. Já havíamos sinalizado 

isso no boletim anterior e neste trimestre, a proporção de prisões realizadas em flagrante 

em comparação com aquelas precedidas de mandado (ou seja, quando há uma 

determinação judicial após uma investigação ou condenação) aumentou ainda mais.

Neste 2º trimestre, do total de pessoas presas na capital, 84% foram presas em flagrante 

e somente 16% por mandado. No mesmo período, do ano passado, essa proporção foi 

de 76% pessoas presas em flagrante e 24% por mandado.

Também surpreendente é o fato de que em comparação com o 2º trimestre de 2011, as 

prisões por mandado na capital caíram 33%, enquanto as prisões por flagrante aumentaram 

7,5%. Esse é um indicativo da política de segurança que não vem priorizando o uso 

da inteligência e a investigação policial. Ainda que tenham ocorrido diversas mudanças 

estruturais na Polícia Civil para potencializar sua capacidade de investigação, os números 

não indicam uma maior efetividade por conta dessas transformações. 

As Polícias estão realizando 
um bom trabalho?
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Finalmente, vale fazer alguns comentários sobre as pessoas que vêm sendo presas 

na capital. Realizamos um levantamento sobre o perfil de 4.559 pessoas presas em 

flagrante no 2º trimestre de 20113 e percebemos que a maioria delas não corresponde à 

imagem que a sociedade atribui aos criminosos – pessoas extremamente criminosas e 

violentas. A maioria das pessoas presas havia agido sozinha, sem armas e não possuía 

antecedentes criminais. Se olhando os dados de 2011, quando realizamos a pesquisa, 

já questionamos as prioridades do sistema de segurança pública, considerando que 

continua-se prendendo muitas pessoas em flagrante, vale questionar quem são essas 

mais de nove mil pessoas presas e se fato são para elas que os recursos e esforços dos 

agentes de segurança pública deveriam estar voltados.

Ao contrário do que ocorreu na capital, fora dela houve um aumento menor nas prisões 

em flagrante (8%), o que pode ser um indicativo de que nessas regiões, a Polícia Militar 

prioriza menos esse tipo de atuação. Por outro lado, diferente da capital, as prisões por 

mandado aumentaram (3,6%), o que pode indicar um maior trabalho de investigação.

As Polícias estão realizando 
um bom trabalho?

No resto do Estado

A proporção de prisões efetuadas em 

flagrante em relação às prisões por 

mandado é alta também no resto do 

Estado, mas muito menor do que na 

capital. Historicamente, o 2º trimestre 

de 2012 foi o que apresentou a maior 

proporção de pessoas presas em 

flagrante fora da capital desde 2004.

3  Relatório da Pesquisa Prisões em Flagrante na cidade de São Paulo: http://www.issuu.com/soudapaz/docs/
pesquisa_prisoes_flagrante
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Assim que as estatísticas foram divul-

gadas, muito se falou sobre a letali-

dade policial. Na capital, entre abril 

e junho de 2012, 79 pessoas foram 

mortas por policiais (militares e civis) 

em serviço. Mas não é de hoje que 

as polícias estão matando bastante. 

No mesmo período do ano passado, 

foram 73 pessoas mortas na capital 

pela Polícia e em 2010, 71.

Analisando os segundos trimestres 

dos últimos 10 anos, percebemos 

que desde 2009, as Polícias respon-

dem por 1 a cada 5 mortes cometi-

das intencionalmente na cidade de 

São Paulo.

Surpreendentemente, mesmo com 

um número tão alto de pessoas 

mortas pela Polícia na capital no 2º 

trimestre, a proporção de pessoas 

mortas pela Polícia em relação ao 

total de pessoas mortas intencio-

nalmente caiu. Das 450 pessoas 

mortas intencionalmente, 17% foram 

mortas pela Polícia. Mesmo sendo 

um percentual menor do que nos 

anos anteriores, continua bastante 

significativo e inaceitável.

A Polícia continua 
matando muito 
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A maioria das mortes é cometida por policiais militares – para se ter uma ideia, das 79 

pessoas no 2º trimestre na capital, 76 foram mortas pela PM em serviço. Assim, vale 

analisar com cuidado estas mortes, classificadas como “resistências seguidas de morte”. 

A SSP não divulga os dados sobre as resistências mês a mês, mas esses números são 

publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Infelizmente, até o fechamento deste 

boletim, os dados de junho não haviam sido divulgados. No entanto, se considerarmos 

os dados do Diário Oficial referentes a abril e maio de 2012, podemos estimar o número 

relativo ao mês de junho.

Entre abril e junho, 76 pessoas foram mortas na capital por PMs em serviço. Segundo o 

que foi publicado no Diário Oficial, em abril houve 21 casos de resistências seguidas de 

morte e esse número chegou a 38 em maio. Portanto, podemos concluir que em junho, 

17 pessoas foram mortas em confrontos com a Polícia Militar na cidade de São Paulo.

Considerando o universo de pessoas mortas intencionalmente na capital em junho de 

2012 (123 pessoas), o número de pessoas mortas em confronto com a PM corresponde a 

13,8%. Esse é um percentual que causa estranhamento, por seu muito abaixo do que vem 

acontecendo nos períodos anteriores. Novamente, fica a dúvida: as mortes cometidas 

por PMs estão sendo classificadas como homicídios dolosos?

A Polícia continua 
matando muito 
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Historicamente há uma concentração de mortos pela Polícia na capital em relação ao 

total no Estado. Os mortos pela Polícia na capital neste 2º trimestre representam 66% do 

total de mortos pela Polícia no estado, número desproporcional e injustificável. Mesmo 

que considerássemos os crimes na capital como possível justificativa para o aumento 

da letalidade policial, valeria lembrar que na cidade de São Paulo, os crimes violentos 

corresponderam a 47% dos crimes violentos registrados no estado. 

Nada justifica esse percentual e a atuação tão violenta por parte da Polícia, sobretudo a 

Militar na capital paulista. Um dos argumentos utilizados pela Secretaria de Segurança 

Pública para explicar a letalidade policial é que a Polícia tem chegado com mais rapidez 

aos locais onde os crimes estão acontecendo e, por isso, haveria mais confronto e 

consequentemente mais mortes. Diante desse argumento, chama a atenção o fato de 

que nesse 2º trimestre de 2012, o número de policiais feridos em confrontos (31) é o 

menor dos últimos 13 anos. Se estão acontecendo mais confrontos, seria de esperar que 

o número de policiais feridos aumentasse, mas ele caiu 34% em relação ao 2º trimestre 

de 2011.

A Polícia continua 
matando muito 
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Fora da capital, o número de policiais feridos, em relação ao 2º trimestre de 2011, também 

apresentou queda de 34%. Como a maioria dos policiais feridos, tanto na capital quanto 

fora dela, são PMs, isso pode sugerir uma mudança no treinamento da tropa para que 

adote estratégias para preservar sua integridade física.

Mas parece haver distinções entre 

a forma de agir da PM na capital 

e nas outras regiões do Estado. 

Ao calcularmos a razão entre o 

total de pessoas mortas ou feridas 

pela Polícia Militar e o número de 

policiais militares mortos ou feridos, 

percebemos que na capital, a cada 

policial militar morto ou ferido, 4,2 

pessoas foram mortas ou feridas pela 

PM. Fora da capital, essa proporção 

caiu pela metade: a cada PM morto 

ou ferido, 2,4 pessoas foram mortas 

ou feridas pela PM.

A atuação mais violenta por parte da PM parece estar mais concentrada na capital do que 

nas outras regiões do Estado. Ao analisar o total de pessoas mortas e feridas pela PM na 

capital e fora dela, fica claro que na capital há mais pessoas sendo mortas do que feridas 

pela PM, enquanto que nas outras regiões do Estado acontece o contrário.

A Polícia continua 
matando muito 
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Parece que a letalidade ocasionada por policiais militares na capital é um problema 

extremamente grave que necessita de medidas imediatas. Algo precisa ser feito, 

urgentemente e da maneira mais eficiente possível para que esses números absurdos 

não se tornem um padrão.

A Polícia continua 
matando muito 
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O que não fazer diante 
desse quadro

Defender mudanças na legislação penal, endurecendo as penas 
para desestimular que as pessoas cometam crimes

Ao contrário do que as próprias autoridades na área de segurança pública defendem, 

aumentar o tempo de prisão para determinados crimes, reduzir benefícios a quem já 

está cumprindo pena ou até mesmo reduzir a maioridade penal não surtirá efeitos na 

redução dos crimes. O que desestimula alguém a cometer um crime é a certeza de que 

será pego e não o tamanho da pena a que será condenado se eventualmente for pego e 

encaminhado ao sistema de justiça. Pelos dados que analisamos, a maioria das prisões 

acontece em situações de flagrante, mais por “má sorte” dos criminosos do que em 

consequência de um trabalho de investigação mais profundo e capaz de enfraquecer 

esquemas criminais mais complexos. É preciso ficar atento quando esse tipo de sugestão 

entra em pauta e analisar se quem está defendendo essas medidas está transferindo 

suas responsabilidades para outras instituições.

Estimular a violência policial

Atacar e matar policiais é uma atitude absolutamente inaceitável e cabe ao Estado investir 

o que for necessário para coibir esse tipo de ação. Isso não significa, porém, dar “carta 

branca” para que a Polícia atue de forma abusiva e violenta, adotando uma lógica de 

confronto digna de faroeste, mas incoerente com um Estado Democrático de Direito. 

Mesmo que os criminosos estejam mais ousados, mesmo que as situações de confronto 

tenham aumentado, é justamente nesses momentos que a Polícia precisa estar melhor 

preparada tecnicamente. Não podemos legitimar, em hipótese alguma, a violência policial. 

É preciso investigar e punir severamente os policiais envolvidos nesse tipo de ação. O 

DHPP, atual responsável por investigar e esclarecer esses casos, precisa ser fortalecido 

e valorizado. 
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Alimentar a sensação de insegurança da população

Ao dar mais destaque para determinadas ocorrências criminais do que para outras, ao 

explorar à exaustão certos casos, ao adotar expressões como “onda” ou “escalada” da 

violência, a imprensa contribui para que as pessoas se sintam mais inseguras e vulneráveis 

e, com isso, mudem seus hábitos e apoiem atitudes mais violentas e abusivas por parte 

do Estado. A população precisa é de informação qualificada, que o debate seja baseado 

em dados e não em teorias abstratas que se aproveitam do imaginário e do preconceito 

social. Segurança pública não é futebol.

Mandar toda a conta da segurança pública para a Polícia Militar

Em todos os estados brasileiros, são duas as instituições responsáveis pela prevenção 

e repressão aos crimes: a Polícia Militar e a Polícia Civil. Hoje, em São Paulo, há uma 

grande pressão sobre a Polícia Militar e pouco se fala sobre as responsabilidades da 

Polícia Civil. Cada Polícia tem atribuições e formas de funcionar diferentes e nenhuma 

delas pode ser responsabilizada isoladamente por todos os problemas de segurança 

pública. Aliás, quem tem a maior responsabilidade sobre o que está acontecendo é a 

Secretaria de Segurança Pública, que vem demonstrando não ter uma política eficiente e 

nenhuma clareza sobre as prioridades que precisam ser enfrentadas. 

Desmilitarizar a PM para reduzir a letalidade policial

Diante dos dados sobre letalidade policial, majoritariamente atribuída à Polícia Militar, 

ressurgiu o debate sobre desmilitarizar a polícia. Aqui, há uma confusão de agendas: 

a desmilitarização precisa ser colocada em debate como uma maneira de modernizar 

as PMs e torná-las mais transparentes e permeáveis à sociedade, mas não dará conta 

de resolver todos os problemas institucionais de nenhuma Polícia Militar no Brasil. O 

que precisamos é de instituições que invistam em sua profissionalização, instituindo 

mecanismos claros de formação, supervisão e controle do uso da força.

O que não fazer diante 
desse quadro
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No site da Secretaria de Segurança Pública, está disponível para consulta um Manual de 
Interpretação das Estatísticas Criminais. O material traz considerações sobre a divulga-
ção e análise dos dados, e compartilhamos aqui algumas delas. 

• As estatísticas criminais referem-se aos crimes registrados e não ao universo de crimes 
cometidos. Por isso, o aumento de um crime pode significar simplesmente o aumento 
nos registros de ocorrências. Esse é o caso de crimes contra mulheres: na medida em 
que se disponibilizam delegacias que prestam um atendimento adequado, mais mulhe-
res se sentem confortáveis em notificar os crimes, o que pode gerar a sensação de que 
eles estão aumentando, quando o que está aumentando é sua notificação – o que sem 
dúvida permitirá um retrato mais fiel da realidade e portanto o planejamento de políticas 
mais eficazes.

• Mudanças climáticas, nas atividades sociais e econômicas, podem favorecer ou inibir 
a prática de crimes – há muito mais crimes durante o verão, mais mortes em estradas 
durante as férias, mais crimes contra o patrimônio em períodos de recessão econômica. 
Por isso, é recomendável que se compare períodos de tempo equivalentes que tenham 
características semelhantes, por exemplo, o primeiro trimestre de 2012 com o primeiro 
trimestre de 2011. No entanto, é preciso tomar cuidado com períodos atípicos, como um 
mês ou trimestre em que os crimes caíram ou aumentaram muito mais do que na média 
de períodos anteriores. Senão, a análise pode ser matematicamente correta, mas gerar 
uma leitura equivocada.

• O Manual de Interpretação das Estatísticas Criminais chama atenção para o cuidado 
que se deve ter ao calcular porcentagens e taxas a partir de números muito pequenos, 
pois isso pode acarretar algumas distorções. Bases inferiores a 100 casos merecem mui-
to cuidado; e aquelas com casos inferiores a 30 merecem ainda mais. Por exemplo, se 
em determinado período aconteceram 30 latrocínios e depois aconteceram 24, a queda 
de 20% nas estatísticas precisa ser comemorada com cautela.

Os cuidados na 
análise de dados
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