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SoudaPaz
ANALISA DADOS DA SECRETARIA DA 

SEGURANÇA PÚBLICA SOBRE O 
3º TRIMESTRE DE 2014

Esta edição voltou-se à análise dos dados divulgados pela Secre-

taria da Segurança Pública do Estado de São Paulo sobre a ocor-

rência de crimes violentos no Estado, Capital, Grande São Paulo e 

Interior. Também foram observados os dados sobre mortes decor-

rentes de intervenção policial e de investigação de crimes. Todos os 

cálculos têm como base as informações publicadas no Diário Oficial 

do Estado em 29 de outubro de 2014 e buscam qualificar o debate 

sobre segurança pública, apontando desafios e temas que necessi-

tam ser priorizados.
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1- Compõem a categoria ‘Crimes Violentos’: homicídio doloso (com intenção de matar), roubo, roubo de veículo, latrocínio (roubo seguido 
de morte), extorsão mediante sequestro e estupro.

O QUE OS DADOS REVELAM
I. Registros de crimes violentos

Os dados estatísticos referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2014 revelam que cinco dos seis 
crimes que compõem a categoria ‘Crimes Violentos’1 apresentaram queda no Estado na comparação entre os ter-
ceiros trimestres de 2013 e 2014, sendo registrado aumento apenas no volume de casos de roubo (outros). Como 
este crime é justamente o que possui o maior número absoluto de registros (76.240), o aumento faz com que o 
volume de Crimes Violentos no Estado de São Paulo seja 6% mais alto do que o verificado no 3° trimestre de 2013.
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O aumento identificado para o Estado foi percebido em todas as regiões: Capital, Grande São Paulo e Interior2.

É importante destacar que parte desse aumento se deve a uma mudança na notificação dos crimes de roubo 
à Polícia: desde janeiro de 2014 é possível registrar uma ocorrência de roubo também por meio da Delegacia 
Eletrônica. Essa facilidade teve um impacto no aumento dos registros destes crimes, porém não é o único fator 
responsável pelo seu crescimento.

No Interior, o aumento de 3% foi menos significativo do que o verificado para a Capital e a Grande São Paulo. 
Apenas quatro das dez regiões que compõem o Interior apresentaram piora na comparação com o 3º trimestre 
de 2013, sendo o resultado geral influenciado pelo que ocorreu na região de Campinas (Deinter 2)3, que não só 
apresentou o maior aumento em termos percentuais, como também o segundo maior volume de casos de roubos 
registrados em regiões do Interior (4520) .

2 -  A categoria Interior contempla todas as outras regiões do Estado excluídas a capital e Grande SP, ou seja, mesmo as cidades litorâneas 
fazem parte deste grupo.
3 - Deinter – Departamento de Polícia Judiciária do Interior
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Na Grande São Paulo, o aumento de 17,4% 
nos casos foi reflexo de um crescimento 
verificado nas 21 das 38 cidades que inte-
gram a região. O município de Osasco re-
gistrou o maior aumento em números ab-
solutos: 937 casos a mais, o que significou 
um crescimento de 77,1% em comparação 
com o 3º trimestre de 2013. 

Em termos percentuais, os maiores au-
mentos verificados, além de Osasco, 
ocorreram em municípios com volumes 
menores de ocorrências: Mairiporã, por 
exemplo, teve aumento de 98% dos casos, 
o que significou 113 registros. Cajamar e 
Jandira também apresentaram um cresci-
mento expressivo de roubos (56,7% e 33, 
9%) respectivamente, mas um volume de 
ocorrências muito menor do que o verifica-
do em outros municípios da região (105 e 
162 casos respectivamente).

Variação do crime de roubo (outros) 
nas regiões do Interior do Estado 

(3º trimestre 2014)
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Na Capital o aumento no registro de roubos foi verificado em 69 dos 93 distritos policiais, sendo que em 40 deles o au-
mento foi superior a 28%.  Alguns DPs apresentaram um crescimento extremamente alto, como o 85º DP - Jd. Mirna, que 
teve 82% ou 238 casos a mais, o 44º DP - Guaianases que teve 81% ou 218 casos a mais e o 49º DP - São Mateus, com 
288 casos a mais (crescimento de 78%).

Por outro lado, os municípios com maior volume de roubos registrados neste trimestre (Santo André, Osasco, São Bernardo 
do Campo, Diadema e Mauá) apresentaram crescimento desigual, sendo o maior deles identificado para Osasco, como já 
mencionado. Santo André, que teve um volume de casos bastante próximo ao de Osasco, apresentou aumento de 32,5%.

Os cinco municípios com maior volume
de roubos e variação trimestral
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Variação entre o terceiro trimestre de 2013 e 2014 – Roubo (outros)
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Retomando a análise sobre os demais delitos que compõem a categoria Crimes Violentos no Estado de São Paulo, 
foram identificadas quedas em cinco deles, como já mencionado.  As maiores reduções percentuais foram verificadas 
para os crimes de extorsão mediante sequestro4 e Estupro (-26,3% e -15,6%, respectivamente).

O crime de Extorsão mediante sequestro apresenta um pequeno volume de ocorrências e, por este motivo, suas va-
riações são superestimadas. No trimestre em questão, a redução de 23,6% indica uma queda de apenas cinco casos 
(três a menos na Capital e dois na Grande São Paulo).

Em relação ao estupro, temos alertado nas últimas edições do Sou da Paz Analisa uma mudança no padrão de ocor-
rências: os dados mensais de 2014 são os menores da série histórica e apontam para uma tendência de queda ao lon-
go dos últimos dois anos. O total de registros do mês de julho de 2014 (755) foi o mais baixo desde setembro de 2012.

4- Este indicador diz respeito aos casos de sequestro, não de sequestro-relâmpago.
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Esta mudança é contínua e ampla espacialmente: todas as regiões do Estado apresentaram redução na compa-
ração com o 3º trimestre de 2013, sendo a maior queda verificada na Grande São Paulo (27,1%).

Quanto ao roubo de veículo, que sofreu 
queda de 10,5% no Estado, apresentou di-
minuição no número de registros nas três 
regiões analisadas (Capital, Grande São 
Paulo e Interior). A série histórica dos da-
dos indica que desde janeiro de 2013 as 
ocorrências vêm diminuindo no Estado.

No Interior, a redução no volume 
de roubo de veículos foi de 9,8%; 
contudo, apenas três das dez re-
giões que compõem o interior re-
gistraram queda. Como essas são 
justamente aquelas com o maior 
volume de ocorrências, a queda in-
fluenciou os resultados do Interior 
e do Estado.
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Na Grande São Paulo a redução no roubo de 
veículos foi identificada em 14 dos seus 38 mu-
nicípios. O comportamento entre cada cidade é 
diferente: dentre os municípios com maior volume 
de caso a redução variou entre 12 e 36%. 

Variação do crime de roubo de veículos nas 
regiões do Interior do Estado 

(3º trimestre 2014)

Os cinco municípios com maior volume de 
roubos de veículos e variação trimestral
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Já na Capital, a redução de 9,5% nas ocorrências de roubo de veículos foi identificada em 58 dos 93 distritos 
policiais. Destaque para as melhoras do 26º DP – Sacomã, 27º DP – Ibirapuera, 51º DP – Butantã, 77º DP – 
Santa Cecília e 83º DP – Parque Bristol. Somente três DPs apresentaram pioras superiores a 45%.

Variação entre o terceiro trimestre de 2013 e 2014 – Roubo de Veículo
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Quanto ao homicídio doloso, apesar de ter sido registrada uma queda de 6,7% para o Estado (71 casos a 
menos do que o verificado no terceiro trimestre de 2013), na Capital houve um aumento de 5,5% no total de 
ocorrências – 14 casos a mais do que o mesmo período de 2013.
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Apesar do aumento verificado na Capital, no acumulado dos primeiros nove meses de 2014 foram registrados 
828 casos de homicídios dolosos, contra 868 no mesmo período de 2013. Durante todo o ano de 2014, tem 
sido verificada uma média de 95 ocorrências por mês, o que indica certa estabilidade. 

Na Capital, 33 DPs registraram redução no número de ocorrências durante o terceiro trimestre de 2014 em 
comparação com 2013, 34 tiveram aumento e 26 registraram o mesmo número de casos em ambos os pe-
ríodos. Esse dado reitera a percepção de que na Capital as mudanças entre o terceiro trimestre de 2013 e 
2014 foram menos consistentes do que nas demais regiões do Estado. É interessante notar que neste último 
trimestre houve uma maior dispersão das ocorrências pelo território.
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Distribuição das ocorrências de homicídio na cidade de São Paulo por distritos policiais (DPs)
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Já no Interior e Grande São Paulo os resultados de agosto e setembro de 2014 foram melhores do que os 
registrados nestes mesmos meses em 2013.  Também é importante ressaltar que no acumulado dos primeiros 
nove meses de 2014, nas duas regiões houve redução das ocorrências: 797 (contra 812 no 3º trimestre de 
2013) na Grande São Paulo e 1551 no Interior, contra 1619 em 2013.

No Interior, a redução no número de homicídios dolosos foi espacialmente distribuída, já que a maioria das 
regiões registrou melhora, com destaque para o Deinter 6 – Santos, que registrou 21 casos de homicídio a 
menos do que o apurado durante o mesmo período de 2013. Somente três das dez regiões tiveram uma piora 
no volume de homicídios, com destaque para São José dos Campos (Deinter 1) onde foram identificadas 19 
ocorrências a mais.

Na Grande São Paulo houve uma melhora nos casos de homicídio em 19 das 38 cidades, sendo que em qua-
tro delas (Santa Isabel, Cajamar, Poá e São Lourenço da Serra) não foi registrada nenhuma ocorrência neste 
3º trimestre. Porém, quando considerados os municípios da Grande São Paulo com os cinco maiores volumes 
de homicídios no 3º trimestre de 2014, identificamos tendências diversas em relação ao 3º trimestre de 2013: 
enquanto São Bernardo do Campo, Santo André e Itaquaquecetuba apresentaram reduções. A cidade de 
Guarulhos, que encabeça a lista da região com 48 casos, registrou aumento, assim como Embu, que 
passou de 7 para 12 ocorrências.

Variação do crime de homicídio doloso nas 
regiões do Interior do Estado

(3º trimestre 2014)
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Os cinco municípios com maior volume de homicídios e variação trimestral

Quanto aos latrocínios, a variação percentual na comparação entre os terceiros trimestres de 2013 e 2014 
foi menos significativa no Estado (-3,4%) sendo que a Capital e a Grande São Paulo registraram aumento no 
número de ocorrências. Como este é um crime que se mantém numa faixa mensal entre 20 e 40 casos no 
Estado, não é possível afirmar que tenha havido mudança no padrão de ocorrências no trimestre analisado.
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Considerando o que foi apresentado neste capítulo, vale sistematizar os dados sobre Crimes Violentos para 
Grande São Paulo e Interior. 

IN
TE

RI
O

R
GR

AN
DE

 SÃ
O

 PA
UL

O



18 SOU DA PAZ ANALISA - 3° TRIMESTRE 201419 19

O QUE OS DADOS REVELAM
Il. Letalidade Policial

Os dados sobre letalidade policial para o terceiro trimestre de 2014 revelam a manutenção de um elevado nú-
mero de pessoas mortas ou feridas por policiais em serviço em todo o Estado. Isso já havia sido identificado 
nas outras edições do Sou da Paz Analisa.

O número de pessoas mortas por policiais militares e civis em serviço durante o terceiro trimestre de 2014 
apresentou piora considerável na comparação com o 3° trimestre de 2013: apresentando 79%. O aumento foi 
influenciado pelo que ocorreu na Capital, onde o número quase triplicou, e a Grande São Paulo registrou o 
dobro de mortes.

Os dados sobre os terceiros trimestres dos últimos dez anos revelam que o total de pessoas mortas no Esta-
do de São Paulo em confronto com as polícias em 2014 corresponde ao maior valor da série histórica.
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Mesmo na comparação com o 3º trimestre de 2012, considerado período crítico por conta do aumento nas mor-
tes em confronto com as polícias, os números de 2014 foram maiores. O elevado número de pessoas mortas 
pela polícia em 2014 tem sido identificado desde o início do ano e como resultado, em 2014 já foram registradas 
mais pessoas mortas por policiais em serviço (489) do que durante os primeiros nove meses de 2013 (346).  

Na Capital e Grande São Paulo a situação é mais crítica. Na Capital, no período de setembro, o total de 
mortos (32) foi maior do que o verificado em setembro de 2012. Na Grande São Paulo, os registros de julho, 
agosto e setembro são superiores ao que foi apurado para o mesmo período em 2013 e 2012. 
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Quanto às pessoas feridas em confronto com policiais em serviço, o Estado registrou uma redução, fortemente 
influenciada pela queda de 21% das ocorrências na Capital. A Grande São Paulo e Interior registraram um dis-
creto aumento: respectivamente dois e um caso a mais na comparação com o 3° trimestre de 2013.

Apesar desta redução, o número de pessoas feridas em confronto com a Polícia no terceiro trimestre de 2014 
foi o segundo mais alto dos últimos 10 anos (analisando-se os terceiros trimestres desde 2005).
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Portanto, se há mais pessoas sendo feridas e mortas por policiais em serviço, isto poderia ser um indicativo de 
que os confrontos estão mais violentos. Contudo, não foram identificados aumentos nem no número de policiais 
mortos nem feridos em serviço. Pelo contrário: o total de policiais mortos ou feridos em serviço neste 3º trimes-
tre (72) foi o mais baixo entre os 3ºs trimestres dos últimos dez anos. 
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Os números mantêm-se em patamares 
baixos mesmo na Capital: dois policias 
foram mortos em serviço neste 3º trimes-
tre. O número de policiais feridos em ser-
viço diminuiu significativamente no Es-
tado, com destaque para a Grande São 
Paulo – onde foram 13 feridos a menos. 

Como o padrão de vitimização dos poli-
ciais não se alterou, o crescimento do nú-
mero de pessoas mortas ou feridas pelas 
polícias parece estar associado a uma 
mudança na atuação das polícias. 

O consistente aumento do número de 
pessoas mortas pelas polícias em ser-
viço faz com que a própria polícia seja 
responsável atualmente por 20% das 
mortes violentas registradas na Capital. A 
cada dez pessoas mortas em situações 
violentas no último trimestre (em decor-
rência de latrocínios, homicídios ou em 
supostos confrontos com policiais), duas 
foram mortas pela polícia. Na Grande 
São Paulo e Interior o percentual é mais 
baixo (12,7% e 6,8% respectivamente).
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Cabe ressaltar que o percentual de mortos pela polícia em relação ao total de mortos em situações violentas dobrou na 
comparação entre os terceiros trimestres de 2013 e 2014 na Capital e Grande São Paulo.

Estes dados evidenciam que a letalidade policial é um fenômeno da Capital e em menor proporção, da Grande São Paulo. 
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O QUE OS DADOS REVELAM
III. Produtividade Policial

Os indicadores de produtividade policial divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo tratam da 
quantidade de pessoas presas, abordadas pelas polícias, veículos recuperados e inquéritos instaurados, entre outros. 
Como estas informações não são apresentadas de forma desagregada por tipo de crime ou segundo o Distrito Policial, 
fica difícil uma análise mais ampla sobre a atuação da polícia. Ainda assim, é importante apresentar os dados sobre 
inquéritos instaurados, ou seja, investigações formalmente iniciadas pela polícia civil. 

A resposta pública das autoridades frente aos aumentos nos casos de roubo no Estado de São Paulo tem sido a defesa de que 
caberia ao Congresso Nacional apresentar soluções. Apesar de não deixar claro quais seriam essas soluções, parece haver 
uma tendência já identificada em períodos anteriores de defender mudanças na legislação penal. Esse discurso precisa ser 
problematizado, sobretudo diante do fato de que o percentual de crimes investigados e esclarecidos é baixíssimo. Em edições 
anteriores deste boletim, apresentamos informações recebidas via Lei de Acesso à Informação sobre o percentual de inquéri-
tos instaurados para roubos na cidade de São Paulo: 5% do total de roubos registrados. Nesse cenário, não faz sentido exigir 
mudanças na legislação penal se a imensa maioria dos criminosos não chega a ser identificada e processada criminalmente.

Os dados sobre inquéritos instaurados revelam uma queda no Estado quando comparados os terceiros trimestres de 
2013 e 2014. Essa discreta redução foi influenciada pela Capital, onde foi registrada uma redução mais expressiva (3,3%) 
no total de inquéritos instaurados.
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Como a informação não é desagregada por tipo 
de crime, não é possível aprofundar a análise so-
bre os esforços investigativos da polícia civil, já 
que não sabemos se eles estão sendo direciona-
dos para os crimes mais graves. No entanto, esse 
dado é um alerta de que a baixa capacidade in-
vestigativa da polícia civil se mantém.

Quando feita a comparação entre o registro de Crimes Violentos no Estado e o total de inquéritos instaurados, 
verifica-se a existência de tendências distintas, com aumento significativo no volume de Crimes Violentos e redu-
ção no total de inquéritos instaurados. Porém, pouco se pode concluir a respeito deste dado, já que não se sabe 
nem quais crimes estão sendo investigados, nem a taxa de esclarecimento. 

Também é preciso ressaltar que apesar de o Interior 
do Estado concentrar 26% das ocorrências de Crimes 
Violentos do Estado de São Paulo, esta região é res-
ponsável por 56,2% dos inquéritos instaurados. Esse 
dado  já foi apresentado em outras edições do Sou 
da Paz Analisa e pode indicar que não existe uma 
relação entre o trabalho de investigação realizado pela 
polícia com a apuração dos Crimes Violentos.
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Na Capital, o volume de inquéritos instaurados está muito abaixo do total de ocorrências de Crimes Violentos. Os dados 
mensais de 2014 apontam para uma constante redução no número de inquéritos instaurados, tendência oposta ao que 
se observa sobre a incidência de Crimes Violentos.

Portanto, parece um contrassenso exigir esforços no âmbito legislativo para coibir a prática dos crimes. A neces-
sidade mais urgente é a de melhorar a capacidade investigativa da polícia civil, investindo em recursos humanos 
e materiais e estabelecendo mecanismos de acompanhamento da produtividade policial. Não basta identificar o 
volume de inquéritos instaurados, é preciso acompanhar se os esforços investigativos estão sendo direcionados 
para os crimes mais graves e qual tem sido a capacidade de elucidação destas ocorrências.
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Esta edição do Sou da Paz Analisa voltou-se a identificação das dinâmicas criminais em cada uma das três regi-
ões que compõem o Estado de São Paulo, a análise da letalidade e produtividade policial.

Os dados revelaram que as dinâmicas criminais são diferentes não apenas entre Capital, Grande São Paulo e 
Interior, mas também dentro destas regiões. Na Grande São Paulo, o fato de a região ser composta por 38 mu-
nicípios faz com que os resultados apurados sejam bastante diversos, especialmente porque são cidades com 
características diferentes.

Na Capital, o aumento dos roubos e redução dos roubos de veículos parece mais difuso espacialmente, sendo 
possível identificar semelhanças nos resultados apurados nos diferentes distritos policiais do município. Apenas 
os homicídios variam bastante entre os locais analisados, não sendo possível vislumbrar nenhuma tendência.

Mesmo com as diferenças apontadas, Estado, Capital e Grande São Paulo registraram piora no total de Crimes 
Violentos durante o terceiro trimestre de 2014 e, em todas as regiões analisadas, o principal fator motivador desta 
piora foi o aumento do crime de roubo (outros).

O roubo é um crime que vem apresentando um crescimento considerável ao longo dos últimos nove meses e isto 
tem afetado todas as regiões do Estado. 

Em relação à letalidade policial, São Paulo está vivendo uma situação extremamente grave, tendo sido registrado 
o maior número de pessoas mortas por policiais em serviço em um terceiro trimestre dos últimos dez anos e o 
segundo maior volume de pessoas feridas. A situação é pior na Capital e Grande São Paulo, onde o número de 
vítimas triplicou e duplicou, respectivamente. Porém não foi possível identificar quais os motivos que levaram a 
esta piora, já que não houve aumento no número de policiais mortos ou feridos.

Esta questão deveria ser tratada com prioridade e temos feito este alerta nas últimas edições do Sou da Paz Analisa. 
Ao que tudo indica, este ano terminará com o pior índice de letalidade policial dos últimos anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Por fim, a análise da produtividade policial identificou que apesar da constante piora da criminalidade nos diferen-
tes locais analisados, o número de inquéritos instaurados está diminuindo. Portanto, muitos crimes permanecem 
sem investigação, o que contribui para a sensação de impunidade e estimula o cometimento de mais delitos.  Não 
sabemos se a despeito dos baixos números sobre investigação tem havido uma mudança no tipo de crime inves-
tigado; de toda forma os dados apresentados trazem um importante alerta.

Assim, terminamos o trimestre com as seguintes prioridades para a segurança pública no Estado: reduzir os roubos, 
identificar as dinâmicas relacionadas ao aumento da letalidade policial e implementar estratégias para reduzir o nu-
mero de mortes e investir na melhora da capacidade investigativa da polícia civil, com foco nos crimes mais graves.

30
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