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APRESENTAÇÃO 

O Instituto Sou da Paz analisa as estatísticas divulgadas pela Secretaria da Se-
gurança Pública de São Paulo (SSP/SP) desde 2012 com o objetivo de contribuir 
para a melhor compreensão da dinâmica criminal e atividades policiais em cada 
região do estado. A presente edição do Boletim Sou da Paz Analisa é dedicada 
à análise das estatísticas do 3º trimestre de 2016, divulgadas pela SSP/SP em 
27 de outubro de 2016. Além de considerar os dados oficiais da SSP/SP, as aná-
lises apresentadas também utilizam dados das Corregedorias das Polícias Civil 
e Militar do Estado de São Paulo publicados no Diário Oficial e informações dos 
Boletins de Ocorrência disponíveis no portal “SSP – Transparência”.1 

Criado pela SSP/SP em maio de 2016, o portal “SSP – Transparência” inicial-
mente disponibilizava apenas boletins de homicídio doloso, roubo seguido de 
morte (latrocínio), lesão corporal seguida de morte, morte suspeita e morte de-
corrente de oposição à intervenção policial em formato .pdf, além dos registros 
de óbitos do Instituto Médico Legal (IML). Em setembro de 2016, o portal passou 
por ajustes que buscaram facilitar o acesso às informações, permitindo a extra-
ção de dados em planilhas eletrônicas, e também incorporou informações sobre 
ocorrências de roubo e furto de veículos.

Graças à maior disponibilidade de informações e à melhoria do acesso aos dados, 
novas análises se tornaram possíveis a respeito de diversas dinâmicas criminais. 
Dessa forma, a presente edição traz informações inéditas sobre o perfil das víti-
mas e dinâmicas de latrocínio em cada região de São Paulo e o local e caracterís-
ticas de pessoas mortas em “oposição à intervenção policial” no estado.

Acreditamos que o processo de construção de políticas de segurança pública 
voltadas à redução da criminalidade violenta só tem a ganhar com mapeamentos 
e análises aprofundadas sobre fenômenos e padrões criminais. Com efeito, são 
fundamentais e louváveis os esforços pela Secretaria da Segurança com vistas 
a melhorar a qualidade e quantidade de informações produzidas e divulgadas à 
sociedade. Fazemos votos de que os ajustes, melhorias e novas funcionalidades 
possam seguir sendo realizados.

Esperamos que as análises aqui apresentadas contribuam para o debate público 
e auxiliem os gestores na área de segurança a desenvolverem políticas públicas 
que efetivamente reduzam a violência em nosso estado.

1. “SSP – Transparência”. Disponível em http://migre.me/vzBL9.
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PRODUÇÃO DAS ESTATÍSTICAS CRIMINAIS

As estatísticas oficiais sobre a criminalidade, ativida-
des policiais, letalidade e vitimização policial no estado 
de São Paulo são publicadas trimestralmente no Diário 
Oficial do Estado e no site da SSP/SP, seguindo as de-
terminações da lei 9.155/19952 (que obriga a publicação 
trimestral das informações) e a Resolução 161/20013 (que 
trata sobre as fontes para coleta de dados).

Os dados criminais e operacionais são fornecidos pelas 
Polícias Civil e Militar à Coordenadoria de Análise e Pla-
nejamento da SSP/SP (CAP), enquanto as informações 
acerca da letalidade e vitimização policial são produzidas 
pelas Corregedorias de Polícia no âmbito da Resolução 
516/2000.4  A CAP realiza a publicação mensal e trimes-
tral dessas informações tanto no Diário Oficial como no 
site da Secretaria.

Em setembro de 2013, a SSP/SP publicou a Resolução 
146/2013, determinando que homicídios dolosos come-
tidos por policiais em serviço e fora de serviço e assim 
classificados pelas Corregedorias fossem contabilizados 
junto aos homicídios dolosos “comuns” no âmbito da re-
solução 161/2001.5 Em contrapartida, as mortes decor-
rentes de oposição à intervenção policial (MDOIP) come-

2. Lei 9.155/1995, de 15 de maio de 1995. Disponível em: http://migre.me/s9trV.
3. Resolução SSP-161/2001, de 08 de maio de 2001. Disponível em: http://migre.me/s9uLY.
4. Resolução SSP-516/2000, de 15 de dezembro de 2000. Disponível em: http://migre.me/s9uNj.
5. Resolução SSP-146/2013, de 26 de setembro de 2013. Disponível em: http://migre.me/siac3.
6. Resolução SSP-160/2001, de 08 de maio de 2001. Disponível em http://migre.me/vtcgG. 
7. Para mais informações sobre a produção e análise de estatísticas criminais em São Paulo, ver: “Manual de Interpretação, Secretaria da Segurança Pública – Coordenadoria de Análise e Planejamento”, 2005. Disponível em: http://migre.me/tre17. 
8.“SSP divulgará dois novos indicadores criminais todos os meses”, Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, 25 de agosto de 2016. Disponível em: http://migre.me/vy9X3. 
9. Resolução SSP-88/2016, de 24 de agosto de 2016. Disponível em: http://migre.me/vrTQa.

tidas por policiais em serviço ou fora que assim fossem 
classificadas pelas Corregedorias seriam contabilizadas 
em quadro próprio, não sendo somadas aos homicídios 
dolosos “comuns”.

Cabe destacar, ainda, que é competência do delegado de 
polícia a determinação da natureza da ocorrência. Esta 
natureza pode, por sua vez, ser alterada em um Boletim 
de Ocorrência (BO) complementar. De acordo com a Re-
solução SSP-160/2001, BOs complementares que alte-
ram a natureza do registro original devem ser computa-
dos de forma discriminada e em substituição ao boletim 
original, evitando a duplicidade de informações.6 O prazo 
para as delegacias contabilizarem informações comple-
mentares é definido pela Portaria DGP 16/2001, que es-
tabelece como prazo o décimo dia do mês subsequente 
ao mês de registro da ocorrência, inclusive de vítimas de 
tentativa de homicídio que vêm a óbito posteriormente. 
Esporadicamente a SSP/SP atualiza as estatísticas ofi-
ciais no Diário Oficial e Internet.7

Em 24 de agosto de 2016, foi publicada no Diário Oficial 
a Resolução SSP-88, que trouxe importantes mudanças 
em relação à divulgação de estatísticas criminais pela 

SSP/SP. A resolução determinou a inclusão de dois novos 
indicadores criminais ao rol de estatísticas divulgadas tri-
mestralmente: lesão corporal seguida de morte e estupro 
de vulnerável. De acordo com o Secretário da Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa 
Filho, o indicador de lesão corporal seguido de morte 
passou a ser publicado em decorrência de possíveis re-
classificações dos casos de morte suspeita. Por sua vez, 
o recorte das ocorrências de estupro de vulnerável dentro 
do total geral de estupro possibilitaria “maior qualidade 
de estudo em relação ao crime”, segundo a pasta.8  

Também por força da Resolução SSP-88, a SSP/SP anun-
ciou que no mês de março de cada ano será divulgado 
o número consolidado de homicídios dolosos ocorridos 
no ano anterior no estado. Além disso, a CAP publicará 
anualmente um relatório sobre crimes dolosos contra a 
vida, “incluindo as informações sobre alteração de natu-
reza jurídica de ocorrências decorrente de morte super-
veniente de vítimas ou de nova interpretação dos fatos no 
curso das investigações policiais”.9
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PRINCIPAIS RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2016

Letalidade Violenta

• Um total de 1.177 pessoas foram vítimas de homicídio doloso, latrocínio e lesão 
corporal seguida de morte decorrente de oposição à intervenção policial (MDOIP) no 
estado de São Paulo no terceiro trimestre de 2016, o que representa uma queda de 
2,2% da letalidade violenta em comparação com o mesmo período de 2015.

• Policiais civis e militares em serviço e fora de serviço foram responsáveis por 16 
em cada 100 mortes violentas registradas no estado no 3º trimestre de 2016. Na 
capital, a sua participação foi ainda maior: 27 em cada 100 vítimas de letalidade 
violenta foram mortas por policiais. 

Crimes Violentos

• Entre os crimes que compõem a categoria Crimes Violentos, o único que apresen-
tou redução no 3º trimestre de 2016 foi o homicídio doloso.10  O aumento dos casos 
de latrocínio foi significativo: foram seis vítimas a mais por mês no estado. 

• Os BOs de latrocínio registrados nos 3º trimestres de 2015 e 2016 revelam alta 
vulnerabilidade de profissionais da segurança em relação a este crime. Na capital, 
29% dos latrocínios registrados no 3º trimestre de 2016 vitimaram policiais, guardas 
civis ou seguranças/vigilantes. 

• Os registros de estupro aumentaram em todas as regiões. Na capital, as ocorrências 
vêm aumentando desde o 1º trimestre de 2016, o que deve servir de alerta.

• O número de roubos (outros) ocorridos no estado foi o pior registrado desde que as 
estatísticas passaram a ser divulgadas pela SSP/SP em 1995, sendo que os registros 
trimestrais vêm aumentando desde o segundo semestre de 2015.

• Também cresceram os roubos de veículo, com quase 300 casos mensais a mais na 
capital do que no 3º trimestre de 2015.   

Letalidade e Vitimização Policial

• Caiu o número de pessoas mortas por policiais em serviço (-5,6%) durante o 3° tri-
mestre de 2016. Houve uma morte a mais por policiais fora de serviço. 

• O número de policiais civis e militares mortos no terceiro trimestre de 2016 caiu 21,1% 
em relação ao mesmo período de 2015. 

• Houve piora na relação entre pessoas mortas por policiais e policiais mortos: no 3º 
trimestre de 2016, 13 pessoas foram mortas para cada policial morto; no mesmo perí-
odo em 2015, a relação havia sido de dez para um. 

• Quase metade das mortes decorrentes de oposição à intervenção policial (MDOIP) re-
gistradas no estado ocorreu na capital, distribuídas em 41 de seus 93 distritos policiais. 
Aproximadamente 20% das vítimas tinham até 18 anos.

Atividade Policial

• A taxa de instauração de inquéritos policiais – proporção de Boletins de Ocorrência 
que ensejam investigação aprofundada – caiu no estado como um todo, no interior e na 
Grande São Paulo, tendo registrado aumento apenas na capital. Apenas 14 em cada 100 
boletins de ocorrência ensejaram a instauração de inquéritos no estado.

• A participação das prisões por mandado no total de prisões efetuadas aumentou em 
todas as regiões, mas de maneira muito discreta na capital, que segue apresentando a 
maior proporção de prisões em flagrante (75%). Além disso, a capital foi a única região 
em que cresceu o número absoluto de prisões. 

10. 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 veículos e roubo (outros).
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Letalidade Violenta no Estado de São Paulo

LETALIDADE VIOLENTA

De acordo com os dados publicados pela SSP/SP e pelas Corregedorias de Polícia, 1.177 pessoas foram vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de 
morte ou intervenção policial no estado de São Paulo no terceiro trimestre de 2016. Esse número representa uma queda de 2,2% da letalidade violenta em comparação 
com o mesmo período de 2015.

(1) Morte decorrente de oposição à intervenção policial – Polícia Civil e Militar em serviço
(2) Morte decorrente de oposição à intervenção policial – Polícia Civil e Militar fora de serviço e homicídio doloso cometido por policial militar fora de serviço com provável excludente de ilicitude
Fonte: SSP/SP e Corregedorias das Polícias Civil e Militar - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Cabe destacar que esse foi o primeiro trimestre em que a Secretaria 
da Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou dados sobre 
lesões corporais seguidas de morte, decisão que compõe uma inicia-
tiva para difundir mais informações sobre as principais circunstân-
cias de mortes dolosas no estado.11 

Os homicídios dolosos compõem a maior parcela das mortes violen-
tas em todas as regiões do estado, chegando a 81,4% das ocorrên-
cias no interior. Todavia, é curioso observar que na capital há maior 
participação das mortes provocadas por policiais e também de casos 
de latrocínio.

(1) Morte decorrente de oposição à intervenção policial – Polícia Civil e Militar em serviço
(2) Morte decorrente de oposição à intervenção policial – Polícia Civil e Militar fora de serviço e homicídio doloso cometido por policial militar fora 
de serviço com provável excludente de ilicitude
Fonte: SSP/SP e Corregedorias das Polícias Civil e Militar. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Letalidade Violenta por Região (3° Trimestre de 2016)

11. Resolução SSP-88, de 24 de agosto de 2016. Disponível em: http://migre.me/vrTQa



SOU DA PAZ ANALISA - 3° TRIMESTRE DE  2016 8

CRIMES VIOLENTOS

Houve aumento em cinco dos seis crimes que compõem a categoria “Crimes Violentos” quando comparados os dados dos terceiros trimestres de 2015 e 2016 no estado de São Paulo. 
Os crimes que apresentaram maior variação percentual foram extorsão mediante sequestro (aumento de 28,6%) e latrocínio (24,0%). Esse é o primeiro trimestre de 2016 em que foi 
verificado aumento dos latrocínios no estado.

(1) Considerando o total de ocorrências, não vítimas. / Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Crimes Violentos no Estado1 
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CRIMES VIOLENTOS

Homicídio Doloso

Ainda que o homicídio doloso tenha sido o único crime que apresentou redução do volume de ocorrências e vítimas entre os terceiros trimestres de 2015 e 2016, nem todas as regiões 
do estado registraram essa melhora de cenário. Enquanto na Grande São Paulo houve uma queda no total de vítimas de homicídio que chegou a 19,1%, no interior houve aumento 
de 4,8% do número de vítimas. 

Homicídio Doloso por Região

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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O aumento das vítimas de homicídio doloso no 
interior concentrou-se nos Departamentos de 
Polícia Judiciária de São José dos Campos, Cam-
pinas e São José do Rio Preto (Deinter 1, 2 e 5, 
respectivamente). O maior crescimento do nú-
mero absoluto de vítimas se deu na região de São 
José dos Campos, onde houve 12 mortes a mais 
no terceiro trimestre de 2016 do que no mesmo 
período de 2015. Já o maior aumento percentual 
foi registrado em São José do Rio Preto: 47,4%.

Na capital, em todos os trimestres de 2016 foi 
verificada queda do número de vítimas de ho-
micídio em relação a 2015. O resultado atingido 
no terceiro trimestre de 2016 é o menor número 
de vítimas fatais já apurado para um trimestre 
desde 2005, quando dados sobre o número de 
vítimas de homicídio doloso passaram a ser di-
vulgados pela SSP/SP.

Vítimas de Homicídio Doloso por Deinter

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Vítimas de Homicídio Doloso na Capital (Terceiros trimestres) 
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Assim como em outros trimestres, os dis-
tritos policiais que registraram maior vo-
lume de ocorrências de homicídio doloso 
estão localizados em regiões periféricas da 
capital, notoriamente na região sul. Toda-
via, nesse trimestre foi possível observar 
que mesmo localidades conhecidas por 
seu histórico de altos índices de mortes 
violentas, como o 47º DP – Capão Redondo 
e 92º DP – Parque Santo Antônio, apresen-
taram redução significativa dos casos de 
homicídios dolosos.

Ademais, dentre os 93 distritos policiais 
que compõem a Capital, em 33 foi possí-
vel observar redução dos casos de homicí-
dio doloso entre os terceiros trimestres de 
2015 e 2016. Em 24 DPs a situação perma-
neceu a mesma e, dentre os 36 distritos em 
que houve aumento do total de ocorrências, 
em 21 houve apenas um caso a mais.

Distribuição Espacial das Ocorrências de Homicídio Doloso na Capital
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Dos 11 DPs com mais registros de homicídio doloso no terceiro trimestre de 201612, sete já estavam nessa lista em 2015: 25º DP – Parelheiros, 37º DP – Campo Limpo, 47º 
DP – Capão Redondo, 92º DP – Parque Santo Antônio, 55º DP – Parque São Rafael, 73º DP – Jaçanã e 46º DP – Perus. Desses sete, três registraram redução do número de 
ocorrências e três registraram aumento de um caso.

Distritos Policiais da Capital com mais Homicídios Dolosos

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

12. No 3º trimestre de 2016, houve dois DPs com cinco ocorrências de homicídio doloso: 12º DP – Itaim Paulista e 50º DP - Pari. Por esse motivo, ambos os distritos foram considerados nas análises.
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CRIMES VIOLENTOS

Latrocínio

As ocorrências e vítimas de latrocínio no estado cresceram entre os terceiros trimestres de 2015 e 2016. Houve um aumento significativo de casos no interior e na capital em 2016, 
ao passo que na Grande São Paulo houve redução de 10% no total de ocorrências e de 4,8% do número de vítimas.

Latrocínio por Região 

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Ainda que permaneça um pequeno número absoluto de ocorrências, a pro-
porção de latrocínios em relação aos roubos (outros e de veículos) aumentou 
no estado, capital e interior. Há aproximadamente um latrocínio para cada 
1.085 ocorrências de roubo no estado.

O interior é a região com maior proporção de latrocínios por ocorrências de 
roubo. No terceiro trimestre de 2016 foram 25.638 roubos e 43 vítimas de 
latrocínios, o que representa uma vítima de latrocínio para cada 611 roubos.

Entre os Deinter, há variação na distribuição das 
ocorrências, com maior número de vítimas de la-
trocínio e também maior proporção de latrocínios 
por casos de roubo nas regiões de Ribeirão Preto 
(Deinter 3) e Sorocaba (Deinter 7).

Percentual de Latrocínios / Total de Roubos por Região 

Vítimas de Latrocínio e Percentual de Latrocínios / Roubos por Deinter

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Na capital, dos cinco distritos policiais que 
mais registraram latrocínios no terceiro 
trimestre de 2016 (duas ocorrências), ne-
nhum estava entre os mais afetados em 
2015. Além disso, apenas seis distritos 
policiais apresentaram alguma ocorrência 
de latrocínio tanto no terceiro trimestre de 
2015 quanto no mesmo período em 2016 
(47º DP – Capão Redondo, 55º DP – Pq. São 
Rafael, 87º DP – Vila Pereira Barreto, 69º 
DP – Teotônio Vilela, 22º DP – São Miguel 
Paulista e 28º DP – Freguesia do Ó), o que 
indica uma dispersão dos crimes pelo ter-
ritório da capital.

Distribuição Espacial das Ocorrências de Latrocínio na Capital
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Circunstância do Roubo em que houve o Latrocínio 
por Região (3º tri 2015)

Circunstância do Roubo em que houve o Latrocínio 
por Região (3º tri 2016)

Boletins de Ocorrência de Latrocínio

Segundo os boletins de ocorrência de latrocínio disponíveis no portal “SSP – Transparência” da Secretaria da Segurança Pública, houve ao menos 80 vítimas de latrocínio no terceiro tri-
mestre de 2015 e 84 vítimas no mesmo período de 2016 no estado. Apesar de pequenas divergências entre os dados obtidos por meio da contagem dos Boletins de Ocorrências disponíveis 
no portal e as estatísticas oficiais, os valores apurados são semelhantes e seguem a mesma distribuição entre as regiões, com maior número de ocorrências no interior. 

É curioso observar que há uma variação significativa no tipo de circunstância em que ocorre o latrocínio em cada região do estado: na capital prevalecem as ocorrências de latrocínio que 
se originam de um roubo a transeunte; no interior, o destaque são os roubos à residência; na Grande São Paulo, latrocínios estão mais associados aos roubos de veículo e residência.

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Em ambos os trimestres analisados, observa-
-se que as vítimas de latrocínio são majorita-
riamente do sexo masculino: 82,5% em 2015 e 
89,3% em 2016. Todavia, houve diferenças no 
que diz respeito à faixa etária predominante 
das vítimas: enquanto no terceiro trimestre de 
2015 houve maior presença de vítimas jovens 
(com idades entre 18 e 29 anos), no terceiro 
trimestre de 2016 predominaram vítimas com 
idades entre 46 e 55 anos.

Chama atenção, ainda, a profissão das vítimas 
de latrocínio. Cerca de 17% das ocorrências 
analisadas sobre o estado apresentam como 
vítimas fatais policiais civis, policiais milita-
res, guardas civis, seguranças ou vigilantes. 
Na capital, a presença de policiais, guardas 
civis e seguranças foi mais frequente entre as 
vítimas de latrocínio, chegando a 28,6% das 
ocorrências do terceiro trimestre de 2016.

Esse dado é importante não apenas porque su-
gere que o porte de arma de fogo e a reação ao 
crime podem constituir fatores de risco, mas 
também porque ajuda a compreender as circuns-
tâncias das mortes de policiais fora de serviço.

Idade das Vítimas de Latrocínio no Estado

Proporção de Vítimas de Latrocínio que são Policiais, 
Guardas Civis ou Seguranças/Vigilantes

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz
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CRIMES VIOLENTOS

Estupro

Um dos destaques mais negativos do trimestre foi o crescimento dos registros de estupro em todas as regiões do estado. No estado como um todo, a média foi de 28 registros de 
estupro por dia no 3º trimestre de 2016, contra a média diária de 25 casos no mesmo período do ano anterior. Dado que o estupro é um dos crimes com índice de subnotificação 
mais elevado, o número de ocorrências registradas é certamente inferior à quantidade real de casos.

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Estupro por Região
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Quando analisada a série histórica dos registros de estupro por trimestre nos últimos quatro anos, verifica-se tendência de queda desde o início de 2013 até meados de 2015, quando 
os números voltaram a crescer, apesar da redução registrada no 2º trimestre de 2016. O resultado do 3º trimestre desse ano foi o pior desde o 2º trimestre de 2014.

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Registros de Estupro no Estado 
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No que diz respeito à capital, verificou-se piora no 3º trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015, bem como em comparação com os últimos dois trimestres. A cidade 
tem respondido por cerca de 20 a cada 100 estupros ocorridos no estado – 24 no 3º trimestre de 2016, 21 no 1º trimestre do mesmo ano -, o que é esperado diante da parcela da 
população paulista residente na capital (27% em 2015).13

Ademais, há regiões da cidade onde a incidência de casos de violência sexual é bastante superior à média. Analisando os resultados desagregados por DP, constata-se que houve 
crescimento no número de casos em 51 dos 93 distritos da capital, redução em 30 e manutenção do mesmo número em 12. A média de casos por DP no 3º trimestre de 2016 foi sete, 
mas enquanto alguns distritos não registraram sequer um caso, outros chegaram a contabilizar 22 ocorrências.  

13. “Informações dos Municípios Paulistas”, Fundação Seade. Disponível em: http://migre.me/vtflm.   

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Registros de Estupro na Capital 
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Dos dez DPs que registraram mais ocorrências de violência sexual no 3º trimestre de 2015, seis somaram um número ainda maior de casos em 2016. Três saíram do ranking graças 
à redução observada, apesar de ainda registrarem mais casos que a média: 69º DP – Teotônio Vilela, 85º DP – Jardim Mirna e 92º DP – Parque Santo Antônio, cada um com nove 
estupros registrados entre julho e setembro de 2016. 

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Distritos Policiais da Capital com Mais Estupros14

14. A tabela traz informações sobre os 11 DPs com mais registros em 2016, pois houve três distritos com o mesmo número de casos (13) no período.
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Dos onze distritos com o maior número de ca-
sos de violência sexual reportados, seis estão 
localizados na zona leste, três na zona sul (37º 
DP – Campo Limpo, 47º DP – Capão Redon-
do e 101º DP – Jardim das Imbuias) e dois na 
zona norte (46º DP – Perus e 74º DP – Jara-
guá). Somados, os 11 distritos registraram 
nada menos do que 30% de todos os estupros 
notificados na cidade.

Essa distribuição dialoga com a análise de 
BOs de estupro registrados na capital no pri-
meiro semestre de 2016, apresentada na últi-
ma edição do Boletim Sou da Paz Analisa. Nos 
seis primeiros meses do ano, os dez distritos 
com mais ocorrências estavam nessas regi-
ões, sendo que também faziam parte daquele 
ranking os seguintes DPs: 37º DP – Campo 
Limpo, 46º DP – Perus, 47º DP – Capão Re-
dondo, 63º DP – Vila Jacuí, 74º DP – Jaraguá e 
101º DP – Jardim das Imbuias. 

É evidente que algumas regiões da cidade são 
afetadas desproporcionalmente pela elevada 
incidência de variados crimes há tempos, o 
que indica a necessidade de medidas especí-
ficas focadas nesses territórios. 

Distribuição Espacial das Ocorrências de Estupro na Capital
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Estupro de Vulnerável 

Diante do aumento dos estupros em todo o estado, o tema da violência contra a mulher – especialmente a violência sexual – vem sendo bastante discutido, o que pode ter suscitado mais denúncias 
e contribuído para o aumento desse índice. Contudo, não é possível afirmar sem mais informações se o crescimento de registros pode ser atribuído à maior notificação. 

A realização de diagnósticos é fundamental para entender o porquê da reversão de tendência observada a partir do segundo semestre de 2015. É preciso avaliar o que causou a queda expressiva de 
estupros entre 2013 e 2015, bem como elementos que possam estar por trás do aumento recente. Diagnósticos sobre o perfil das vítimas, sua relação com os agressores e as dinâmicas dos abusos 
sexuais registrados são essenciais, razão pela qual a última edição deste boletim trouxe uma análise sobre os estupros registrados na capital no primeiro semestre de 2015 e 2016.15

Em agosto de 2016, a SSP/SP passou a divulgar em suas estatísticas trimestrais a rubrica “estu-
pro de vulnerável” referente aos casos de violência sexual praticados contra menores de 14 anos 
ou contra pessoas de quaisquer idades que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o 
necessário discernimento para a prática do ato sexual ou não podem oferecer resistência.16

No estado, 17 em cada 100 vítimas de estupros registrados no 3º trimestre de 2016 tinham me-
nos de 14 anos ou eram portadoras de alguma condição que as torna incapazes de discernir ou 
resistir à prática de ato sexual contra sua vontade. No interior, essa proporção chegou a 20%, 
e na capital, foi a mais baixa, 11,3%. 

Esses dados diferem sensivelmente dos resultados encontrados pelo Instituto Sou da Paz em 
sua análise de BOs de estupro registrados na capital no 1º semestre de 2015 e 2016.17  Entre as 
vítimas de estupros tentados e consumados na cidade naqueles períodos, 57% tinham até 15 
anos – 58% em 2015 e 55% em 2016.18  

No dia 25/11, a SSP/SP informou ao Instituto Sou da Paz que já havia identificado um problema 
na divulgação dos dados, devido ao fato de diversas unidades policiais terem lançado os dados de 
forma invertida. Segundo a SSP/SP, a Delegacia Geral de Polícia já foi oficiada para retificação.

15. O Sou da Paz analisou todos os BOs de estupro registrados na Capital ao longo do primeiro semestre de 2015 e 2016. As informações sobre os locais dos crimes, perfis das vítimas e autores e a sua relação, e as armas 
utilizadas, estão disponíveis em “Sou da Paz Analisa – Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo”, Instituto Sou da Paz, agosto de 2016. Disponível em: http://migre.me/vteyo.       
16. Artigo 217-A do Código Penal. 
17. “Sou da Paz Analisa – Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo”, Instituto Sou da Paz, agosto de 2016. Disponível em: http://migre.me/vteyo.
18. É importante pontuar que as tentativas de estupro representam uma parcela pequena do universo de casos analisados – 8% -, razão pela qual a inclusão desses casos não explicaria a divergência entre os dados produzidos 
pelo Sou da Paz e a SSP/SP.  Igualmente, o número de vítimas de 14 e 15 anos é pequeno – 174 das 1.991 vítimas.

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Estupro de Vulnerável por Região (3º Trimestre de 2016)
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CRIMES VIOLENTOS

Roubo (outros)
Entre os meses de julho e setembro de 2016, o estado de São Paulo registrou mais de 82 mil roubos, o que representou um incremento de quase 9% no volume de ocorrências registradas 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda pior foi o resultado observado no interior do estado, onde houve 2.318 ocorrências a mais (+12%) no 3º trimestre de 2016.

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Roubo (outros) por Região
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Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Registros de Roubo (Outros) no Estado 

O número absoluto de roubos ocorridos no estado foi o pior registrado desde que as estatísticas passaram a ser divulgadas pela SSP/SP em 1995. Observa-se, ainda, que o mesmo período de 
2011 registrou 62.352 ocorrências, cifra 24% inferior à atual. No entanto, a análise da série histórica de roubos deve ser feita com cautela, já que a mudança na Delegacia Eletrônica no final de 
2013 – quando passou a ser possível registrar roubos por esse meio – provavelmente contribuiu para o patamar mais alto de registros desde 2014.

A partir de 2014, os roubos (outros) passaram da casa dos 70 mil casos por trimestre, sendo que o segundo pior resultado da série 2014-2016 foi observado no 2º trimestre daquele ano (81.661 
roubos no estado). Os registros trimestrais oscilaram desde então, mas o que se verifica é que eles vêm aumentando desde o segundo semestre de 2015, apesar de ligeira redução ter ocorrido 
no 2º trimestre de 2016.
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O crescimento acentuado verificado no interior torna relevante a análise dos resultados por Deinter. Entre os dez Deinter, houve redução no volume de roubos em apenas dois (Presidente 
Prudente e Araçatuba), sendo que se tratam dos departamentos com o menor número de ocorrências em ambos os anos, razão pela qual a melhoria neles verificada não ajudou a compensar 
a piora das demais regiões. 

Chama atenção, ainda, o incremento dos índices de Sorocaba e São José dos Campos, regiões que, somadas, responderam por 50% do aumento total verificado no interior. Com isso, o Deinter 
1 - São José dos Campos passou o Deinter 9 - Piracicaba, tornando-se o terceiro departamento com o maior número de ocorrências. 

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Roubos (Outros) por Deinter
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Entre as três regiões em que os roubos (outros) mais cresceram, é especialmente preocupante o caso de Sorocaba, cujos índices vêm subindo ininterruptamente desde o 3º trimestre de 2015. 
Comparados o 3º trimestre de 2016 e o trimestre anterior, o aumento foi de 8,6%. No conjunto de municípios que compõem a região, a média mensal de roubos registrados passou de 486 no 
3º trimestre de 2015 para 668 no mesmo período de 2016.

Na área do Deinter 3 – Ribeirão Preto, os casos de roubo (outros) estão em crescimento desde o último trimestre de 2015, e no Deinter 1 – São José dos Campos, apesar do aumento na com-
paração com o 3º trimestre de 2015, houve pequena melhora em relação ao 2º trimestre de 2016. É preciso acompanhar os índices nesses locais para verificar se essa região passará por 
reversão de tendência dos índices de roubo. 

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Registros de Roubo (Outros) em Deinters Selecionados 



SOU DA PAZ ANALISA - 3° TRIMESTRE DE  2016 28

Na capital, uma média de 445 roubos (outros) foi registrada diariamente no 3º trimestre de 2016, contra 409 no mesmo período de 2015. Os bairros mais afetados da cidade continuam 
sendo aqueles localizados em áreas periféricas, ainda que a região central também registre elevado número de ocorrências – o que se explica pela grande população flutuante que 
ali circula diariamente. 

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Distritos Policiais da Capital com Mais Registros de Roubo (outros) 
Há grande regularidade no que diz respeito aos distritos mais afetados 
pelos roubos. Entre os dez DPs onde houve maior volume de registros 
de roubos no 3º trimestre de 2016, oito já estavam nesse ranking no 3º 
trimestre de 2015. Saíram do ranking o 11º DP – Santo Amaro e o 98º 
DP – Jardim Miriam, onde houve redução dos índices em relação a 2015. 

Ademais, dos dez DPs do ranking do 3º trimestre de 2016, oito também 
figuravam entre os distritos com mais roubos registrados nos primeiros 
seis meses do ano, conforme apontado na última edição do Boletim Sou 
da Paz Analisa.19  Contudo, dos oito distritos que permaneceram en-
tre os mais afetados, sete passaram por aumento dos roubos, sendo o 
47º DP – Capão Redondo a única exceção: os montantes registrados em 
2015 e 2016 foram exatamente iguais.

Também foram bastante negativos os resultados do 4º DP – Consolação e 40º DP – Vila Santa Maria, cujos índices cresceram 97,8% e 110,6%, respectivamente. Os destaques posi-
tivos foram o 17º DP – Ipiranga e o 43º DP – Cidade Ademar, com reduções da ordem de quase 25% cada (-23,5% e -24,9%, respectivamente). 

A despeito da óbvia concentração dos crimes em determinadas áreas, é preciso destacar que a piora na cidade foi bastante disseminada, a ponto de que as ocorrências de roubos 
(outros) tenham crescido em 63 dos 93 DPs existentes. 

19. “Sou da Paz Analisa – Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo”, Instituto Sou da Paz, agosto de 2016. Disponível em: http://migre.me/vteyo. 
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Distribuição Espacial das Ocorrências de Roubo (Outros) na Capital
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CRIMES VIOLENTOS

Roubo de Veículo
Assim como os roubos (outros), os índices de roubo de veículo pioraram no estado no 3º trimestre de 2016, com a diferença de que no interior não houve variação em relação ao 3º trimestre 
de 2015. Todavia, o aumento na capital foi bastante acentuado, com quase 300 casos a mais por mês. 

O resultado verificado no 3º trimestre de 2016 foi pior do que o registrado no mesmo período de 2015 e também ligeiramente pior do que o índice do 2º trimestre de 2016. Contudo, quando 
analisada uma série mais longa, percebe-se que o volume de roubos de veículos registrados entre julho e setembro de 2016 continua significativamente mais baixo do que o patamar dos 
anos 2013 e 2014. Na realidade, o resultado do 3º trimestre de 2015 é que parece ter sido atípico, muito inferior às médias trimestrais para o estado. 

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Roubo de Veículo por Região
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Na Grande São Paulo, os índices dos 2º e 3º trimestre de 2015 também parecem atípicos, região em que não houve melhoria tão significativa em 2014 quanto a verificada no estado. 
Apesar do número de roubos de veículos do 3º trimestre de 2016 ter sido pior do que o registrado no mesmo período de 2015, a análise da série revela que o balanço do ano de 2016 até 
o momento não é tão negativo: os registros trimestrais continuam em patamar muito inferior aos de 2013 e 2014, e vêm caindo desde o início do ano, após aumento muito significativo no 
último trimestre de 2015.

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Registros de Roubo de Veículo no Estado 
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Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Registros de Roubo de Veículo na Grande São Paulo 
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Quanto à capital, enquanto a média de roubos de veículos registrados por DP foi de 101 casos entre julho e setembro de 2016, houve sete distritos cujos índices foram ao menos 100% maiores: 
em um extremo, o 95º DP – Heliópolis, com 202 casos; no outro, o 49º DP – São Mateus, com um índice quatro vezes maior do que a média da cidade. Os roubos de veículos representam um 
problema crônico na zona leste de São Paulo e o aumento verificado em alguns de seus distritos (como o 69º DP – Teotônio Vilela e o 70º DP – Vila Ema) foi particularmente acentuado. 

Fonte: SSP/SP - Elaboração: Instituto Sou da Paz

Distritos Policiais da Capital com Mais Registros de Roubo de Veículo 
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Os 896 registros adicionais da capital no 3º 
trimestre de 2016 foram distribuídos em 45 
dos 93 DPs existentes – em outros 45, hou-
ve menos veículos roubados do que no 3º tri-
mestre de 2015, e nos três demais, o índice 
se manteve. A piora no indicador foi menos 
disseminada do que a verificada em relação 
aos roubos (outros), ficando restrita a metade 
da cidade. 

A contiguidade de alguns dos DPs em que 
houve piora no trimestre – 49º DP – São Ma-
teus, 55º DP – Parque São Rafael, 69º DP – 
Teotônio Vilela e 70º DP – Vila Ema – pode in-
dicar um problema localizado, que afeta toda 
a área por eles compreendida. 

Distribuição Espacial das Ocorrências de Roubo de Veículo na Capital
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A análise da série histórica indica que a possibilidade de registrar roubos na Delegacia Eletrônica não parece ter impactado os índices desse delito, talvez por se tratar de crime cuja subnotifi-
cação é baixa – seja pelo valor do bem subtraído, seja porque o registro é necessário para acionamento do seguro. Ao contrário, após um ano de incremento constante dos roubos de veículos, 
o ano de 2014 foi marcado por redução bastante expressiva dos índices, que só voltaram a crescer no final daquele ano. Conforme discutido em edições anteriores desse boletim, a aprovação 
e implementação da Lei dos Desmanches20  pode ter exercido importante impacto sobre esse indicador criminal. 

De toda maneira, seria importante avaliar quais medidas implementadas entre abril e setembro de 2015 podem ter contribuído para que os índices desse crime caíssem tanto em relação ao 
período anterior, tanto na Grande São Paulo quanto no estado como um todo. Ademais, não se pode perder de vista o fato de que os registros trimestrais de 2016 variaram pouco, em um ce-
nário em que os indicadores ainda são bastante negativos – apenas nos 38 municípios da Grande São Paulo,21 uma média de 1.870 veículos foi roubada mensalmente este ano. Nesse sentido, 
é importante considerar o eventual esgotamento de um modelo de combate a esse delito e a necessidade de reformulação de estratégias.

20. Conhecida como Lei dos Desmanches, a Lei Estadual nº 15.276/14 foi aprovada em janeiro de 2014. Pela lei, para obter alvará de funcionamento, donos de desmanches devem seguir diversas exigências, tais como o cadastramento junto ao DETRAN-SP e a instalação de sistemas infor-
matizados de rastreabilidade de todas as etapas do processo de desmontagem, desde a origem das peças, até a movimentação e venda do estoque. 
21. Não incluem a cidade de São Paulo. 
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LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Policiais civis e militares em serviço e fora de serviço provocaram 190 mortes no estado durante o terceiro trimestre de 2016, uma redução de 3,6% em relação ao terceiro 
trimestre de 2015. De modo geral, houve ligeira redução de mortes provocadas por policiais em serviço e aumento de uma vítima entre as ocorrências com envolvimento de 
policiais fora de serviço.

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar / Elaboração: Instituto Sou da Paz  

Pessoas Mortas pelas Polícias em Serviço e Fora de Serviço no Estado
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Isso significa que duas pessoas foram mortas por dia por policiais civis e militares em serviço ou fora de serviço ao longo do terceiro trimestre de 2016 – uma média de mortes 
que vêm se mantendo desde o segundo trimestre de 2015.

Cabe observar que no quarto trimestre de 2014 houve um pico de mortes cometidas por policiais em serviço, mas desde o início de 2015 nota-se uma tendência de redução 
dessas mortes. Por sua vez, as mortes cometidas por policiais fora de serviço parecem estáveis, em torno de 60 casos por trimestre. 

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar / Elaboração: Instituto Sou da Paz  

Pessoas Mortas pelas Polícias Civil e Militar no Estado – Situação do Policial 
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Os dados sobre o local das mortes cometidas por policiais civis e militares em serviço e fora de serviço revelam que 48,4% das ocorrências do terceiro trimestre de 2016 se deram na capital paulista.

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Nota: Foram consideradas informações sobre mortes decorrentes de oposição à intervenção policial em
 serviço e fora de serviço e homicídio doloso cometido por policial militar fora de serviço com provável excludente de ilicitude.

Morte Decorrente de Oposição à Intervenção Policial por Região

LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Distribuição das Ocorrências pelo Território
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A capital concentra a maior parte das ocor-
rências no estado, a distribuição destas pelo 
território do município é bastante difusa. Se-
gundo informações obtidas através de aná-
lises de Boletins de Ocorrência de mortes 
decorrentes de oposição à intervenção poli-
cial (MDOIP) divulgados pela SSP/SP em seu 
portal “SSP – Transparência”, apenas 29 dos 
93 distritos policiais da capital registraram ao 
menos um caso de MDOIP em ambos os tri-
mestres analisados.

Além disso, 41 distritos policiais registraram 
ao menos um caso de MDOIP no terceiro tri-
mestre de 2016, um número menor de locali-
dades do que havia sido verificado no mesmo 
período de 2015: 55 DPs.

Distribuição Espacial de Morte Decorrente de Oposição à Intervenção Policial na Capital
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Além disso, a comparação dos resultados dos terceiros trimestres de 2015 e 2016 revela que, entre os dez distritos com maior incidência de MDOIP em 2016, apenas o 49º DP 
– São Mateus estava entre os dez mais de 2015. Se a comparação sobre distribuição das ocorrências for feita tendo como parâmetro as dez localidades com maior incidência 
de MDOIP no primeiro semestre de 2016, apenas o 49º DP – São Mateus e 92º DP – Parque Santo Antônio aparecerão destacados tanto no primeiro semestre quanto no terceiro 
trimestre de 2016, fato que talvez indique a necessidade de maior atenção a tais localidades.

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Distritos Policiais da Capital com Mais Registros de Morte 
Decorrente de Oposição à Intervenção Policial
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Especialistas como Paul Chevigny recomendam que o número de mortes provocadas por policiais seja inferior ao número de feridos, já que o policial deve empregar os meios 
necessários para conter situações de perigo utilizando a força de forma proporcional ao risco ao qual está submetido.22  Os dados sobre os terceiros trimestres de 2015 e 2016 
revelam que, ainda que tenha variado pouco, houve ligeira queda do número de pessoas mortas para cada ferida pelas Polícias Civil e Militar.

No terceiro trimestre de 2015, havia nove mortos para cada dez pessoas feridas pelas Polícias Civil e Militar no Estado de São Paulo; em 2016 essa relação passou a ser de oito 
mortos para cada dez feridos.

(1) Morte decorrente de oposição à intervenção policial e homicídio doloso com e sem excludente de ilicitude
(2) Lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial e lesão corporal dolosa

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar / Elaboração: Instituto Sou da Paz  

Pessoas Mortas versus Pessoas Feridas pelas Polícias 
em Serviço e Fora de Serviço no Estado

22. CHEVIGNY, Paul G. O Uso da Força Letal pelas Polícias como Controle Social: Jamaica, Argentina, e Brasil. Fórum do Direito Criminal. Kluwer Academic Publishers, 1990. p. 389-425.

LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Pessoas mortas e feridas pelas Polícias
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De modo geral, percebe-se que, desde o final de 2015, houve um aumento do total de pessoas feridas em relação ao total de pessoas mortas pelas Polícias Civil e Militar em cada 
trimestre. Esse movimento é muito semelhante ao ocorrido ao longo do ano de 2013 – período em que foi registrado o menor volume de mortes cometidas por policiais –, o que 
talvez possa indicar uma mudança no modo de atuação das Polícias paulistas. 

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar / Elaboração: Instituto Sou da Paz  

Pessoas Mortas e Feridas pelas Polícias em Serviço e Fora de Serviço no Estado
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Para cada policial civil ou militar morto em serviço ou fora de serviço no estado no terceiro trimestre de 2016, 13 pessoas foram mortas por policiais. Em 2015 a relação era de dez para um.

Enquanto houve redução das mortes cometidas por policiais em serviço, com consequente menor proporção de pessoas mortas para cada policial morto, nas ocorrências que 
envolvem policiais fora de serviço, nota-se incremento significativo do número de civis mortos por policial morto – eram quatro por um no terceiro trimestre de 2015, contra sete 
por um em 2016. Isso se deu pela queda de 40% do total de policiais mortos no terceiro trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015.

Chevigny defende que quando o número de civis mortos por policiais é superior a 15 vezes o número de policiais mortos em confronto a força letal pode estar sendo usada para fins que não 
a proteção da vida.23  No estado, a proporção entre civis mortos pelas policiais em serviço e policiais mortos em serviço foi de 21 para um, um valor que, ainda que tenha sido melhor que o 
verificado em 2015, é maior do que o recomendado por Chevigny.

(1) Morte decorrente de oposição à intervenção policial e homicídio doloso com e sem excludente de ilicitude
Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar / Elaboração: Instituto Sou da Paz  

Pessoas Mortas versus Policiais Mortos em Serviço e Fora de Serviço no Estado

23. Id

LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Pessoas Mortas pelas Polícias versus Policiais Mortos
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A participação das mortes cometidas por policiais na composição da letalidade violenta no estado permanece estável: tanto no terceiro trimestre de 2015 quanto no mesmo período em 2016, 
a cada 100 vítimas de violência letal intencional, 16 foram mortas por policiais militares ou civis.

Fonte: SSP/SP e Corregedorias das Polícias Civil e Militar / Elaboração: Instituto Sou da Paz  

Participação das Mortes Decorrentes de Oposição à Intervenção Policial na Letalidade Violenta no Estado

LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Mortes por Policiais versus Letalidade Violenta
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O número de policiais civis e militares mortos no terceiro trimestre de 2016 caiu 21,1% em relação ao mesmo período de 2015. Todavia, enquanto houve seis mortes a menos de policiais fora 
de serviço no terceiro trimestre de 2016 comparado a 2015, o total de policiais mortos em serviço aumentou de quatro para seis nesse período.

Em ambos os períodos, verifica-se incidência de um policial morto para cada dez feridos nas situações em que o policial estava em serviço. Porém, é preciso destacar que no terceiro tri-
mestre de 2015 havia três policiais mortos para cada dez feridos em casos em que o policial estava fora de serviço e que esta relação caiu para dois mortos para cada dez feridos em 2016.

Esse resultado é positivo, pois indica uma menor vitimização de policiais fora de serviço, tendo havido redução tanto do total de policiais mortos quanto de feridos nessas circunstâncias ao 
longo do terceiro trimestre de 2016.

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar / Elaboração: Instituto Sou da Paz

Policiais Mortos versus Feridos em Serviço e Fora de Serviço no Estado

LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Policiais Mortos e Feridos
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Entre as 163 pessoas mortas por policiais descritas nos Boletins de Ocorrência dos 3° trimestres de 2015 e 2016, apenas uma era do sexo feminino, e sobre uma delas não havia informação. 
A característica das vítimas que chama atenção é a sua idade: considerando o universo de ocorrências dos dois trimestres analisados, quase 50% das vítimas de morte decorrente de opo-
sição à intervenção policial tinham até 24 anos. 

No 3º trimestre de 2016, 24% dos mortos tinham até 19 anos. Trata-se de problema que afeta desproporcionalmente os mais jovens, mais até do que outras manifestações da letalidade 
violenta. A título de comparação, as vítimas de até 19 anos dos homicídios dolosos registrados na capital entre julho e setembro de 2016 representaram 9% do total.24

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Idade das Vítimas de Morte Decorrente de Oposição à Intervenção Policial na Capital 

24. “Perfil de homicídio”, Secretaria da Segurança Pública. Disponível em: http://migre.me/vtntC. 

LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Perfil das Vítimas
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Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Ocupação das Vítimas de Morte Decorrente de Oposição à Intervenção Policial na Capital

Quanto à ocupação das vítimas, os dados apontam um perfil socioeconômico baixo, com um número relevante de pessoas descritas como desempregadas. No entanto, só foi possível extrair 
essa informação em 24,5% dos casos (40 BOs).25

Por fim, informações sobre a cor das vítimas não constam nas planilhas disponibilizadas no portal “SSP – Transparência”.

25. Em três dos 163 BOs a profissão do campo vítima foi erroneamente descrita como “policial”, mas pode-se inferir que o policial autor da morte foi classificado como vítima do crime que ensejou sua intervenção.
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ATIVIDADE POLICIAL

Instauração de inquéritos

Em comparação com o 3º trimestre de 2015, a taxa de instauração de inquéritos caiu no estado como um todo, no interior e na Grande São Paulo, tendo registrado aumento 
apenas na capital. De forma geral, no estado, 14 em cada 100 boletins de ocorrência ensejaram a instauração de inquéritos. 

Destaca-se que na Grande São Paulo houve discreto aumento no número absoluto de inquéritos instaurados, mas o aumento no número de BOs registrados foi muito superior, o 
que fez com que a taxa de instauração caísse. No interior, por sua vez, o próprio número de inquéritos instaurados sofreu redução, em um cenário de crescimento no número de 
ocorrências registradas. O volume de inquéritos caiu 3%, enquanto as ocorrências foram 2,6% mais numerosas do que no 3º trimestre de 2015.

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Taxa de Instauração de Inquéritos por Região 



SOU DA PAZ ANALISA - 3° TRIMESTRE DE  2016 49

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Crimes Violentos por Região 

Infelizmente, não é possível identificar quantos dos inquéritos instaurados se referem a crimes violentos, mas, idealmente, as atividades de polícia judiciária devem priorizar a investigação 
de crimes de maior potencial ofensivo. Nesse sentido, seria relevante analisar a evolução no número de IP’s instaurados e crimes violentos registrados. 

Quando essa análise é feita, o primeiro ponto a chamar atenção diz respeito ao fato de que o interior é a região com o menor número de ocorrências criminais violentas e, em aparente paradoxo, 
o maior número de inquéritos instaurados, em ambos os períodos. Isso pode sugerir que nessa região um grande volume de inquéritos relacionados a crimes não violentos são instaurados. 

Tal hipótese dialoga com o que ocorreu no 3º trimestre de 2016: os crimes violentos cresceram consideravelmente (23.826 registros contra 21.356 no mesmo período do ano anterior), mas 
os inquéritos foram menos numerosos. Já na Grande São Paulo e na capital, o aumento no número de crimes violentos foi acompanhado por crescimento no total de inquéritos instaurados 
no período, sendo que na capital os dois indicadores cresceram em proporção semelhante. 
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ATIVIDADE POLICIAL

Prisões
Entre os meses de julho e setembro de 2016, 51.594 pessoas foram presas – em flagrante ou por mandado – no estado de São Paulo, o que representou um aumento de 2% no total de pessoas 
presas em relação ao mesmo período de 2015. Enquanto houve discreta redução no número de pessoas presas na Grande São Paulo e no interior, a capital registrou aumento significativo, 
com 149 pessoas presas em média por dia, contra 135 no ano anterior. 

No caso da cidade de São Paulo, o aumento no número de pessoas 
presas pode estar diretamente relacionado ao crescimento nos índi-
ces de roubos (outros e veículos), por exemplo. Houve incremento nas 
duas modalidades de prisões, em medida similar (+10,2% nas prisões 
em flagrante e +11,6% nas prisões por mandado). 

Tanto na Grande São Paulo quanto no interior, a redução no total de 
pessoas presas se deveu, na realidade, à diminuição no número de 
prisões em flagrante (-2,7% e -5,6%, respectivamente), já que as pri-
sões por mandado cresceram (+3,9 na Região Metropolitana e +7,7% 
no interior). Um número maior de prisões por mandado pode sinalizar 
que a polícia investigativa aumentou sua eficiência. 

De fato, as últimas edições do Boletim Sou da Paz Analisa apontaram 
que a parcela de prisões por mandado tem aumentado. A análise da 
série histórica das prisões por mandado efetuadas desde o 1º trimes-
tre de 2014 indica que houve crescimento em todas as regiões, sendo 

(1) Soma de pessoas presas em flagrante e por mandado.
Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Pessoas Presas por Região(1)

que o da capital foi o mais pronunciado: o salto de 1.937 prisões no 1º trimestre de 2014 para 3.438 no 3º trimestre de 2016 representou aumento de 77%, ao passo que o incremento na Grande 
São Paulo foi de 45%, e no interior, de 66%. 
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Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Prisões por Mandado por Região 

Todavia, vale destacar dois aspectos importantes para avaliar esses resultados. Em primeiro lugar, a capital é a região com a maior parcela dos crimes violentos ocorridos no estado, tendo 
registrado quase duas vezes o número de ocorrências do interior e da Grande São Paulo. Nesse sentido, o número de prisões por mandado efetuadas na capital surpreende negativamente 
em comparação com os índices das demais regiões. Em segundo lugar, apesar de aumentarem em termos absolutos, as prisões por mandado continuam representando parcela pequena 
do total de prisões realizadas na cidade. 

No estado como um todo, as prisões em flagrante ainda respondem por quase 70% de todas as prisões efetuadas, mas há diferenças importantes entre as regiões. O caso mais crítico con-
tinua sendo o da capital, onde três a cada quatro pessoas presas foram detidas em flagrante nos dois trimestres comparados – e, conforme apontado acima, trata-se da única região onde 
essa modalidade de prisão cresceu.
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Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Prisões por Tipo e Região 

O elevado número de prisões em flagrante e sua prevalência entre o total de prisões efetuadas devem ser problematizados, na medida em que a baixa qualidade dessas prisões é notória. 
A edição do Sou da Paz Analisa sobre o 1º semestre de 2016 mostrou que essas prisões atingem predominantemente os crimes de baixo potencial ofensivo, como os furtos e o tráfico de 
entorpecentes.26 O Instituto Sou da Paz recebeu dados via Lei de Acesso à Informação que revelaram que prisões em flagrante por furto e tráfico representaram 41,9%, 41,8% e 54,2% do total 
da capital, Grande São Paulo e interior, respectivamente.26 Não à toa o sistema prisional paulista contava com um déficit de vagas da ordem de 84.565 em 2014.27

26. “Sou da Paz Analisa – Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo”, Instituto Sou da Paz, agosto de 2016. Disponível em: http://migre.me/vteyo.  
27. “10º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública”, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, novembro de 2016. Disponível em: http://migre.me/vtezM.  
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ATIVIDADE POLICIAL

Apreensão de Armas

A capital foi a única região em que houve aumento no número de armas apreendidas no 3º trimestre de 2016, em relação ao mesmo período do ano anterior. Contudo, o 
crescimento registrado foi bastante discreto, ao passo que a redução nas apreensões de armas da Grande São Paulo e do interior foi considerável.

Conforme destacado em outras edições deste boletim, o indicador armas apreendidas é dúbio, pois um volume mais baixo de apreensões pode indicar tanto menor produ-
tividade policial quanto um cenário em que de fato há menos armas em circulação e, portanto, passíveis de apreensão.28  

Contudo, chama atenção o fato de que o número de armas apreendidas na Grande São Paulo e no interior tenha sido o menor para um trimestre desde o início de 2015, 
sendo que o 2º trimestre de 2016 já havia sido aquele com o menor volume de apreensões para a Região Metropolitana. O resultado da capital destoa: foi o segundo maior 
número de apreensões da série. 

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Armas Apreendidas por Região

28. Para mais informações sobre as armas apreendidas em São Paulo, consultar “De onde vêm as armas do crime apreendidas no Sudeste?” Instituto Sou da Paz, outubro de 2016. Disponível em: https://goo.gl/STnU5e. 
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Conforme apontado nas seções anteriores, houve aumento de quase todos os crimes violentos no estado no 3º trimestre de 2016, inclusive dos roubos de veículos, delitos 
em que se supõe que o emprego de armas de fogo ou simulacros seja mais recorrente. Nesse sentido, o fato de que a Grande São Paulo e o interior tenham apreendido 
quantidade significativamente menor de armas do que no 3º trimestre de 2015 deve servir de alerta. 

Fonte: SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz.

Armas Apreendidas por Região 
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