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

de 2013

Nesta edição, analisamos as informações divulgadas pela secretaria da Segurança Pú-

blica de São Paulo no dia 25 de Julho de 2013, referentes ao segundo trimestre do ano 

(abril, maio e junho). Foram analisados os dados sobre os crimes violentos, com ênfase 

nas ocorrências de homicídios nas diferentes regiões do Estado e os latrocínios na Capi-

tal, atividade policial e letalidade policial. 

Além disso, esta edição apresenta uma breve análise sobre os dados do primeiro se-

mestre de 2013, com informações sobre o Estado e a Capital e sua comparação com o 

ano de 2012.

Esperamos que as informações e análises apresentadas aqui sejam úteis ao aprofunda-

mento do debate, possibilitem uma maior compreensão sobre a situação dos crimes em 

São Paulo e estimulem a participação de outros atores na constante busca pela melhoria 

da segurança pública. 
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2ºtri/2012 2º tri/2013 Variação

Homicídios 
dolosos 1.104 1.046 -5,3%

Latrocínios 91 102 12,1%

Estupros 3.152 3.173 0,7%

EMS 7 9 28,6%

Roubos 64.293 65.237 1,5%

Roubos de 
veículos 23.117 23.693 2,5%

TOTAL 91.764 93.260 1,6%

CRIMES VIOLENTOS NO ESTADO
2º TRIMESTRE DE 2013

O que os dados revelam I. REGISTROS DE CRIMES VIOLENTOS

A cada três meses, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/

SP) divulga informações sobre 18 tipos de ocorrências policiais. Os registros efetuados 

em todo o Estado estão desagregados por região – Capital, Grande São Paulo e nove 

regiões do Interior. Destes 18 tipos de ocorrências, seis 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.

Considerando os dados para o Estado, entre abril e junho de 2013 foram registradas 

93.260 ocorrências de crimes violentos, um aumento de 1,6% em relação ao segundo 

trimestre de 2012 (quando foram registradas 91.764 ocorrências). Na comparação entre 

os segundos trimestres de 2013 e 2012 para cada crime que compõe esta categoria, é 

possível verificar que apenas os homicídios dolosos apresentaram uma queda no núme-

ro de ocorrências, havendo aumento nos demais crimes.
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Os crimes com maior volume de ocorrências foram os Roubos (outros) e Roubos de 
veículos, mas sua variação entre os trimestres considerados foi mais branda (1,5% para 

os casos de roubo (outros) e de 2,5% para os roubos de veículos) do que para os outros 

crimes. Entre as ocorrências que apresentaram variação mais acentuada destacam-se 

extorsão mediante sequestro (28,6%) e latrocínio (12,1%). Contudo, estes crimes são os 

que têm menor registro de ocorrências na categoria de Crimes Violentos.

O aumento das ocorrências de latrocínios no Estado foi influenciado pelos dados da 

Grande São Paulo e Capital; houve redução das ocorrências no Interior. Na Grande São 

Paulo foi observado o maior aumento no número de latrocínios (dez casos), com desta-

que para os municípios de Diadema, Osasco e São Bernardo, cada um com três ocor-

rências registradas entre abril e junho de 2013.

O que os dados revelam 
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O aumento nos casos de roubos (outros) e roubos de veículos verificado para o Estado 

foi influenciado pelo crescimento destes crimes na Capital. No caso de roubos (outros), 

o Interior (com destaque para as regiões de Santos, Presidente Prudente e Piracicaba) 

também puxou os números do Estado para cima.

O que os dados revelam 
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Na Capital, foram registrados 45.490 crimes violentos no segundo trimestre de 2013, 

um aumento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas dois dos 

seis crimes que compõem a categoria de Crimes Violentos apresentaram queda nas 

ocorrências registradas: homicídios dolosos e estupros. 

2ºtri/2012 2º tri/2013 Variação

Homicídios 
dolosos 327 310 -5,2%

Latrocínios 33 37 12,1%

Estupros 785 754 -4,0%

EMS 5 6 20,0%

Roubos 30.615 31.978 4,5%

Roubos de 
veículos 11.719 12.405 5,9%

TOTAL 43.484 45.490 4,6%

CRIMES VIOLENTOS NA CAPITAL
2º TRIMESTRE DE 2013

O que os dados revelam 

Assim como foi verificado para o Estado, os crimes que apresentaram maior elevação 

entre os segundos trimestres de 2012 e 2013 na Capital foram latrocínios e extorsões 

mediante sequestro. No caso das extorsões, o aumento de 20% identificado precisa ser 

relativizado pois diz respeito a um único caso. Já para os latrocínios houve quatro casos 

a mais; a elevação percebida está relacionada à manutenção de um patamar elevado de 

ocorrências em abril e maio de 2013.  
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Se analisarmos o local de ocorrência dos latrocínios na cidade de São Paulo entre os 

segundo trimestres de 2012 e 2013, é possível verificar grande variação, o que demons-

tra uma dispersão dos casos e a inexistência de um padrão. Além disso, como já iden-

tificamos em outros boletins, há uma concentração maior de casos em regiões mais 

afastadas do centro da cidade.

O que os dados revelam 
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O latrocínio é um tipo de crime que oscila muito entre os meses, variando numa faixa 

de 4 a 16 casos para a Capital. A permanência de um padrão mais elevado entre janei-

ro e maio de 2013 chama a atenção, mas a redução verificada em junho reitera nossa 

percepção de que este é um crime com grande variação e pouca previsibilidade. Se 

fizermos uma rápida comparação entre os meses de 2011, 2012 e 2013 veremos que não 

há um comportamento padrão e que maio e junho de 2013 já apresentaram redução no 

número de ocorrências em relação ao mesmo período de 2012. 

O que os dados revelam 
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O que os dados revelam Analisando as ocorrências de latrocínio na Capital nos meses de junho de 2012 e 2013, 

identificamos a mesma tendência de dispersão. Apesar de ambos os meses registrarem 

o mesmo número de ocorrências (nove), as regiões afetadas diferem substancialmente, 

o que reitera nossa percepção sobre a imprevisibilidade deste tipo de ocorrência.

 1

1 O 47º DP (Capão Redondo) registrou dois 

casos de Latrocínio em junho de 2012. 
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Apesar dos poucos casos de latrocínio registrados (se considerarmos o volume total 

de roubos na cidade), reiteramos a necessidade de uma atenção maior para a redução 

desse crime. A superexposição de alguns desses casos na mídia, sua imprevisibilidade 

e dispersão impactam diretamente a sensação de insegurança da população. Acredi-

tamos que a priorização da redução de roubos na cidade, associada a estratégias de 

retirada de armas em circulação pela Polícia, pode levar a uma queda nas ocorrências.

O que os dados revelam 

II. CONSIDERAÇÕES SOBRE HOMICÍDIOS DOLOSOS

No boletim anterior, já havíamos alertado sobre uma tendência de queda, em todas as 

regiões do estado, nos casos de homicídios dolosos nos primeiros meses de 2013 em 

relação aos meses finais de 2012. Apesar de termos registrado elevação no número de 

ocorrências na comparação dos primeiros trimestres de 2013 e 2012, havíamos identi-

ficado que a partir de janeiro de 2013 havia uma queda contínua no número mensal de 

homicídios, com uma pequena elevação em março para a Capital e Interior.

Os dados relativos aos meses de abril, maio e junho de 2013 reafirmam nossa percepção, 

sendo possível observar a manutenção da tendência de queda mensal e também uma re-

dução no número de homicídios na comparação trimestral dos dados para todas as regiões. 
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O que os dados revelam A redução nas ocorrências de homicídios na Capital no segundo trimestre foi, em grande 

parte, influenciada pelos dados de junho; na Grande São Paulo a maior redução foi regis-

trada em maio. De forma geral, a queda mensal é mais evidente para a Grande São Paulo.



13

O que os dados revelam Outro dado que merece destaque é a aproximação entre o número de casos registrados 

e o de vítimas de homicídios dolosos, o que demonstra a redução no número de homicí-

dios múltiplos – as chacinas. Especialmente em 2012, foi preocupante o aumento destes 

casos na Grande São Paulo e Capital2 .

Os casos de homicídios dolosos apresentam uma grande dispersão pela cidade: 78 dos 

93 distritos policiais (DPs) da Capital registraram pelo menos um caso durante o segun-

do trimestre de 2013. Porém, é clara a concentração de homicídios em alguns locais: 

24 DPs registraram cinco ou mais homicídios entre abril e junho de 2013, como revela o 

mapa a seguir. 

2 Disponível no site do Instituto – www.soudapaz.org.

http://www.soudapaz.org
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O que os dados revelam 
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O que os dados revelam Os altos índices de vitimização nestas localidades são recorrentes; 14 destes 24 DPs já 

haviam registrado cinco ou mais ocorrências de homicídios dolosos no segundo trimes-

tre de 2012. 

DISTRITOS POLICIAIS COM MAIS DE CINCO OCORRÊNCIAS 
NOS 2os  TRIMESTRES (2012 E 2013)

2º tri/2012 2º tri/2013

10º DP  - Penha de França 7 5

73º DP - Jaçanã 7 5

85º DP  - Jd. Mirna 7 5

68º DP - Lajeado 9 5

54º DP - Cidade Tiradentes 8 6

100º DP- Jd. Herculano 10 7

101º DP - Jd. Imbuias 11 7

49º DP - São Mateus 6 8

25º DP - Parelheiros 7 10

37º DP - Campo Limpo 9 12

46º DP - Perus 12 12

98º DP - Jd. Miriam 7 14

47º DP - Capão Redondo 19 14

92º DP - Pq. Santo Antônio 18 15

Doze destes DPs também estavam em nossa listagem dos locais com elevada inci-

dência de homicídios no primeiro trimestre de 2013: 73º, 85º, 54º, 100º, 101º, 49º, 25º, 

37º, 46º, 98º, 47º e 92º . Ou seja, alguns locais da cidade apresentam uma situação de 

vulnerabilidade aos homicídios que é recorrente e necessita de  estratégias específicas 

para que a situação seja revertida.
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Apesar da melhora nos dados sobre homicídios dolosos para a Capital – 60 dos 93 DPs 

apresentaram redução nos casos no segundo trimestre de 2013 em comparação com o 

mesmo período do ano anterior – apenas nove das 24 localidades que registraram cinco 

ou mais ocorências de homicídios dolosos no segundo trimestre de 2013 apresentaram 

melhora em relação ao mesmo período de 2012.

Podemos concluir então que a melhora verificada para a Capital está distribuída de ma-

neira desigual e que locais que já possuem elevada incidência deste tipo de crime con-

tinuam registrando muitos casos. 

O mesmo fenômeno pode ser observado na Grande São Paulo. Dos 38 municípios da 

região, treze registraram mais de cinco casos de homicídios em ambos os segundos 

trimestres (2012 e 2013). A tabela a seguir revela quais são estes municípios.

O que os dados revelam 

2º tri/2012 2º tri/2013

Taboão da Serra 9 5

Cotia 7 6

Ferraz de Vasconcelos 11 6

Embu 8 7

São Bernardo do Campo 16 11

Itapevi 6 12

Itaquaquecetuba 15 13

Diadema 11 14

Santo André 11 14

Carapicuíba 5 15

Mauá 17 15

Osasco 14 16

Guarulhos 49 33



17

III. ATIVIDADE POLICIAL

Uma das informações sobre atividade policial divulgada trimestralmente pela Secretaria 

da Segurança Pública diz respeito ao total de inquéritos instaurados pela Polícia Civil, ou 

seja, quantas ocorrências reportadas à Polícia converteram-se em uma investigação for-

mal. No segundo trimestre de 2013, o número aumentou no Estado, influenciado por um 

acréscimo de 7,7% no Interior. Já para a Grande São Paulo e Capital, houve uma redução 

deste número na comparação com o segundo trimestre de 2012.

Na Capital esse dado chama a atenção por conta do processo de reestruturação da 

Polícia Civil colocado em prática no mês de abril de 2013 e que determinou um novo 

modelo de funcionamento das delegacias na cidade de São Paulo. Até então, em mui-

tos casos as equipes que atendiam e registravam as ocorrências policiais não eram as 

mesmas que procediam à investigação destes crimes. Com as mudanças determinadas 

O que os dados revelam 
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pelo DECAP, a investigação dos casos passou a ser atribuição das mesmas equipes 

que haviam registrado o caso e realizado o atendimento às vítimas. Assim, seria de se 

esperar o fortalecimento da capacidade investigativa da Polícia Civil e um aumento no 

total de inquéritos instaurados, o que não se verificou na Capital. 

 Mesmo quando olhamos os dados mensais sobre os inquéritos na Capital é possível no-

tar uma semelhança entre os dados de 2012 e 2013. Há um leve aumento no número de 

inquéritos no mês de abril – quando foi anunciada a reestruturação – mas com os dados 

disponíveis, não é possível detectar uma mudança no patamar de inquéritos instaurados 

mensalmente para a Capital.

INQUÉRITOS INSTAURADOS

CAPITAL Jan Fev Mar Abr Mai Jun

2012 8.637 9.661 11.468 11.002 11.873 10.871

2013 10.390 9.107 10.036 11.083 10.861 10.058

O que os dados revelam 

Porém, é preciso relativizar esta informação. Ainda que os números tenham se mantido 

similares aos de 2012, pode ter havido uma mudança em relação aos crimes que tem 

sido investigados. Infelizmente, como os dados sobre inquéritos instaurados não estão 

desagregados por crime, não é possível saber se isso aconteceu. 
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Em relação ao número de prisões efetuadas, houve aumento em todas as regiões do 

Estado na comparação entre o segundo trimestre de 2013 e o de 2012, com destaque 

para a variação de 38% na Capital.

O que os dados revelam 

Além disso, houve um aumento no peso das prisões por mandado (precedidas de inves-

tigação) sobre o total das prisões na Capital, fato que destoa da tendência verificada nos 

meses anteriores e pode ser explicado pela operação realizada pela Polícia Civil durante 

os dias nove e dez de maio3 . Foram presas 2.850 pessoas em todo o Estado através da 

execução de mandados, o que influenciou os dados apurados para o segundo trimestre 

(e também para o mês de maio) em todas as regiões do Estado.

3 A operação PC-27 foi organizada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil em comemoração ao aniversário da 
corporação
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Em relação ao número de pessoas presas verificou-se que também houve aumento de 

presos em flagrante na Capital – uma variação de 15% entre os segundos trimestres de 

2012 e 2013. 

Os dados mensais sobre as prisões em flagrante efetuadas na Capital mostram um con-

tínuo aumento em 2013 em relação ao mesmo período de 2012. Isso revela o alto esforço 

empreendido pela Polícia Militar para retirar criminosos das ruas. Porém, considerando 

que tem havido uma redução no volume de armas apreendidas, isso nos leva a ques-

tionar o perfil destas pessoas: parece que a prisão em flagrante captura envolvidos em 

crimes menos violentos, nos quais provavelmente não houve sequer uso de armas. Isso 

já havia sido identificado na pesquisa que realizamos analisando o perfil de mais de 

4.500 presos em flagrante na capital em 20114  e que revelou que em que 71% dos casos 

não houve uso de armas.

4 A pesquisa Prisões em flagrante na cidade de São Paulo está disponível para consulta 

no site do Instituto – www.soudapaz.org.

O que os dados revelam 

http://www.soudapaz.org
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Ao se deparar com a ocorrência de um crime, um policial não pode deixar de tomar as 

medidas previstas em lei, sendo a prisão em flagrante uma delas. No entanto, se tanto 

esforço está sendo direcionado para prender pessoas que representam pouco risco à 

sociedade, é necessário discutir a questão das prisões em flagrante efetuadas e o seu 

papel na redução dos crimes mais graves. Não basta aumentar o volume de prisões, 

é preciso qualificar esta ação de forma que ela tenha real impacto sobre a melhoria da 

segurança pública. 

O que os dados revelam 
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IV. LETALIDADE POLICIAL

Um dado positivo divulgado pela SSP e que teve pouca repercussão na imprensa diz 

respeito à expressiva redução da letalidade policial no Estado. Como já tínhamos identi-

ficado para o primeiro trimestre, a letalidade policial no segundo trimestre de 2013 apre-

sentou melhoras significativas em relação ao mesmo período do ano passado e manteve 

um padrão abaixo do verificado em 2012 para a Capital e Estado. Como a imensa maio-

ria dessas ocorrências diz respeito a pessoas mortas por Policiais Militares em serviço, 

analisamos os registros destes casos.

O que os dados revelam 

A queda no número de mortos pela PM em serviço verificada para o Estado foi  influen-

ciada pelos registros da Capital, onde ocorreu uma redução de mais de 50% nestes 

casos. Interior e Grande São Paulo apresentaram aumento nos casos, porém com uma 

variação (em termos absolutos) pequena.
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Na Capital, o total de pessoas mortas entre abril e junho foi o menor desde o 2º trimestre 

de 2005 (quando foram 28 pessoas) e destoa dos patamares registrados nos últimos anos.  
O que os dados revelam 

Pessoas mortas pela PM – Capital
2º trimestre

2003 110

2004 53

2005 28

2006 100

2007 52

2008 56

2009 88

2010 70

2011 70

2012 76

2013 37

Em geral, a média de mortos pela PM em um trimestre na Capital para os últimos dez 

anos é de 63 pessoas. O ano com os números mais elevados foi 2003, com os maiores 

valores já registrados para o primeiro, segundo e quarto trimestres. 2012 também foi um 

ano crítico, especialmente no terceiro e quarto trimestres.
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Apesar deste patamar mais baixo, é preciso alertar que os dados relativos a junho de 

2013 mostram uma nova elevação no número de pessoas mortas em confronto com a 

Polícia Militar em serviço na Capital, algo que merece atenção. Abril e maio haviam regis-

trado, cada um, menos da metade dos casos de junho: 9 e 6 respectivamente.

Se olharmos para o comportamento das ocorrências ao longo do ano, é possível inferir 

que a distribuição do número de mortos pela PM entre os meses de 2013 é semelhante 

ao verificado em 2011 na Capital e, além disso, está abaixo dos valores registrados em 

anos anteriores.

É preciso acompanhar os resultados da letalidade policial para os próximos meses na 

Capital, pois só assim teremos como constatar se realmente houve alteração no padrão 

de ocorrências.  

O que os dados revelam 
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Outro dado importante revela diferenças significativas entre a Capital e as demais regiões 

do Estado neste quesito. Enquanto na Capital parece ter havido uma mudança na forma 

de atuação da Polícia Militar para um padrão menos violento – como já havíamos alerta-

do em nossa análise sobre o primeiro trimestre – os dados sobre a Grande SP e Interior 

parecem indicar a manutenção do padrão de ocorrências.

A série histórica com os dados trimestrais do número de mortos pela PM desde 2003 

mostra que a média de mortes é de 30 pessoas para a Grande São Paulo e de 25 para 

o Interior. A Grande São Paulo apresenta um melhor desempenho em 2013 do que o ve-

rificado em anos anteriores; no Interior a situação é estável. Além disso, se olharmos os 

dados mensais de pessoas mortas pela PM em serviço para estas duas regiões é pos-

sível verificar que 2013 não difere muito de 2012. O aumento percebido para o segundo 

trimestre de 2013 em relação ao mesmo período do ano anterior está mais relacionado 

a um aumento pontual observado em alguns meses deste ano do que a uma mudança 

no padrão de ocorrências.

Já em relação à proporção de pessoas mortas pelas Polícias Militar e Civil em serviço 

frente ao total de vítimas de homicídios dolosos e latrocínios (pessoas mortas inten-

cionalmente), também foi possível observar uma redução desta causa de mortalidade 

durante o segundo trimestre de 2013 para a Capital e Estado.

De forma geral, esta redução foi mais evidente para a Capital, já que o interior e a Grande 

São Paulo não registraram redução na proporção de pessoas mortas pela PM e PC fren-

te aos casos de homicídios e latrocínios. É preciso lembrar, contudo, que esses locais já 

apresentavam um patamar de letalidade diferente do observado para a Capital e, por-

tanto, os esforços empreendidos pela Secretaria da Segurança Pública para reduzir os 

altos índices de letalidade tiveram maior efeito sobre a Capital, justamente o local mais 

problemático.

O que os dados revelam 
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Na Capital, a queda no número de pessoas mortas pela PM em serviço impactou a re-

dução da participação de pessoas mortas pela Polícia no total de pessoas mortas em 

decorrência de violência. Enquanto no ano passado havíamos apontado que as mortes 

cometidas por policiais em serviço correspondiam a quase 20% do total de mortes, nes-

te trimestre corresponderam a 9,5%.

O que os dados revelam 
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Desde o segundo trimestre de 2009, as mortes pela Polícia representavam entre 15% e 

20% das mortes violentas, patamar que se mantém até o final de 2012. A partir de 2013, 

ocorre uma nítida mudança, com redução no percentual de mortos pela Polícia para uma 

faixa entre 5% e 10%.

O que os dados revelam 
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Quanto ao número de mortos e feridos pela PM, a comparação entre os segundos tri-

mestres reitera a percepção de mudanças na forma de atuação na Capital. Entre abril e 

junho de 2013 houve mais pessoas feridas (47) do que mortas (37) por PMs em serviço, 

ao contrário do que havia sido verificado no mesmo período de 2012, quando a relação 

foi de 44 feridos para 76 mortos.

O que os dados revelam 
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Os números apurados para o Estado durante o primeiro semestre de 2013 mostram um 

aumento de 2,1% nas ocorrências de crimes violentos em relação ao mesmo período de 

2012. Em geral, é possível verificar crescimento em todos os seis crimes analisados, com 

destaque para latrocínios e extorsão mediante sequestro que, como já discutido, são os 

crimes que possuem menor peso na composição desta categoria.

Balanço do 1º semestre e 
desafios para os próximos 

meses

1º sem/2012 1º sem/2013 Variação

Homicídios 
dolosos 2.182 2.235 2,4%

Latrocínios 173 203 17,3%

Estupros 6.215 6.529 5,1%

EMS 23 30 30,4%

Roubos 122.811 124.497 1,4%

Roubos de 
veículos 44.944 46.626 3,7%

TOTAL 176.348 180.120 2,1%

CRIMES VIOLENTOS NO ESTADO
1º SEMESTRE DE 2013

A piora geral identificada para o Estado foi muito influenciada pelos dados da Capital, já 

que Interior e Grande São Paulo apresentaram melhoras em alguns itens considerados 

– Grande São Paulo reduziu roubo (outros) e Interior reduziu os latrocínios e casos de 

extorsão mediante sequestro. 
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Na Capital também houve piora em todos os seis crimes violentos considerados. Além 

disso, o aumento percebido para homicídio doloso, latrocínio, estupro, roubo (outros) 

e roubo de veículos foi superior na Capital do que o observado em outras regiões do 

Estado.

O único crime que apresentou comportamento semelhante em todas as regiões do Esta-

do foi o homicídio. Capital, Grande São Paulo e Interior apresentaram aumento de homi-

cídios dolosos durante o primeiro trimestre de 2013 na comparação com o mesmo perí-

odo do ano anterior, mas reduziram este tipo de ocorrência durante o segundo trimestre.

Diante desses dados, ficam claros alguns desafios para os próximos meses:

• Dar continuidade à redução dos homicídios, com foco prioritário nas regiões que 

reiteradamente apresentam maiores concentrações dessas ocorrências. 

• Se considerarmos que o latrocínio é um “roubo que não deu certo” e que sua ocor-

rência é difícil de ser prevista, ações que visem à redução dos roubos e a circulação 

de armas são necessárias. 

• Necessidade de fortalecimento da capacidade investigativa da Polícia Civil, sobre-

tudo na Capital.

• Atenção aos casos de mortes decorrentes de intervenção policial na Capital, que 

apresentaram aumento no mês de junho. 

Balanço do 1º semestre e 
desafios para os próximos 

meses
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