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APRESENTAÇÃO 

O Instituto Sou da Paz analisa as estatísticas divulga-
das pela Secretaria da Segurança 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. Esta edição do Bole-
tim Sou da Paz Analisa contempla, além das estatísticas 
criminais, os principais avanços e desafios na segurança 
pública em São Paulo no ano de 2015, incluindo a seara 
da transparência e produção de estatísticas. 

Foram utilizadas informações oficiais disponibilizadas pelo 
site da SSP/SP e pelas Corregedorias das Polícias Civil e 
Militar do Estado de São Paulo, bem como estimativas po-
pulacionais dos municípios e Distritos Policiais oriundas da 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 
e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de 
São Paulo (NEV-USP). Também consultamos dados sobre a 
frota de veículos nos municípios paulistas do Departamen-
to Nacional de Trânsito (DENATRAN). A referência para 
a qualidade de dados sobre homicídios é o Protocolo de 
Bogotá, publicado em setembro de 2015.1   

1 Protocolo de Bogotá sobre a Qualidade dos Dados de Homicídio na América Latina e Caribe, setembro de 2015. Disponível em http://goo.gl/Yo5WA6.
2 “Manobra da gestão Alckmin diminui número de homicídios em SP”, Folha de São Paulo, 9 de novembro de 2015, disponível em: http://migre.me/s9nJU; “Folha errou em texto sobre números da Polícia Militar de SP”, Folha de São Paulo, 13 de novembro de 2015, disponível 
em: http://migre.me/seDc8; “Fórum questiona estatística criminal do governo de SP, que nega omissão”, Folha de São Paulo, 14 de novembro de 2015, disponível em: http://migre.me/seDmM; “MP-SP abre inquérito sobre possível omissão de mortes provocadas por policiais”, 
EBC - Empresa Brasil de Comunicação, 24 de novembro de 2015, disponível em: http://migre.me/seDfE; “Secretário da Segurança de SP ameaça processar deputado por ‘falar besteira’”, Folha Press, 24 de novembro de 2015, disponível em: http://migre.me/seDBd.
3 Resolução SSP-07, de 03 de fevereiro de 2016. Disponível em: http://migre.me/tqMxa.
4 Decreto nº 61.836/16, de 18 de fevereiro de 2016. Disponível em: http://migre.me/tqOnS.

O ano de 2015 foi marcado por questionamentos acerca 
da confiabilidade e transparência dos dados estatísticos 
divulgados pela SSP/SP. Em abril, a Secretaria alterou 
sem a devida publicidade o formato de divulgação de 
dados sobre mortes provocadas por policiais militares de 
folga, o que gerou dúvidas sobre a série histórica de ho-
micídios dolosos e de mortes cometidas por policiais.2  Já 
em 2016 surgiram críticas da imprensa acerca de possí-
veis omissões nos dados de homicídios provocadas por 
classificações equivocadas da Polícia Civil.  

Preocupações acerca dos dados produzidos pela SSP/
SP se agravaram quando a pasta decretou o sigilo de 
diversas informações e documentos sob seu controle, 
mediante a publicação da Resolução SSP-07, de 03 de 
fevereiro de 2016. A resolução tornou sigilosas informa-
ções oriundas dos históricos de Boletins de Ocorrência 
(BO) e dados sobre a distribuição de efetivos das polícias, 
dentre outros.3 O governador publicou decreto em 18 de 
fevereiro de 2016 que, em tese, revogaria dispositivos da 
resolução SSP-07.4 

Contudo, diversas solicitações de informação realizadas 
pelo Instituto Sou da Paz em janeiro de 2016 foram ne-
gadas pela SSP.
 
Cumpre frisar que as análises aqui apresentadas são 
possíveis graças à publicação regular de dados pelas au-
toridades estaduais. No dia 09 de maio de 2016, a Se-
cretaria de Segurança Pública passou a disponibilizar um 
novo portal de informações que é um passo importante 
para aprofundar os diagnósticos realizados. Subsistem, 
entretanto, sérias fragilidades quanto à transparência na 
segurança pública paulista. A ponte entre sociedade e o 
Estado só será edificada se salvaguardados os princípios 
da participação e colaboração democrática e da trans-
parência na administração da coisa pública.

Dessa forma, o Instituto abre espaço nesta edição do Sou 
da Paz Analisa para discutir o alcance da Lei de Acesso à 
Informação após as mudanças na legislação paulista no 
campo da segurança. 
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I. PRODUÇÃO DAS ESTATÍSTICAS CRIMINAIS

As estatísticas oficiais sobre a criminalidade, atividades 
policiais, letalidade e vitimização policial no Estado de 
São Paulo são publicadas trimestralmente no Diário Ofi-
cial do Estado e no site da SSP/SP, seguindo as determi-
nações da lei 9.155/19955 (que obriga a publicação tri-
mestral das informações) e a Resolução 161/20016 (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 
516/2000.7  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 seriam contabilizados 
junto aos homicídios dolosos ‘comuns’ no âmbito da re-
solução 161/2001.8  Em contrapartida, as mortes decor-

rentes de intervenção policial cometidas por policiais em 
serviço ou fora que assim fossem classificadas pelas Cor-
regedorias 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 Resolução SSP-160/2001, BOs complementares 
que alteram a natureza do registro original devem ser 
computados de forma discriminada e em substituição ao 
boletim original, evitando a duplicidade de informações.9 
O prazo para as delegacias contabilizarem informações 
complementares é definida pela Portaria DGP 16/2001, 
que estabelece como prazo o décimo dia do mês sub-
sequente ao mês de registro da ocorrência, inclusive de 
vítimas de tentativa de homicídio que vêm a óbito poste-
riormente. Esporadicamente a SSP/SP atualiza as estatís-
ticas oficiais no Diário Oficial e Internet.10

 

Por fim, é importante lembrar que os dados divulgados 
pela SSP divergem das estatísticas produzidas pelo De-

partamento de Informática do SUS (DATASUS) do Minis-
tério da Saúde.  As informações do DATASUS têm como 
base as declarações de óbito e estão classificadas de 
acordo com a Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde: Versão 
10 (CID-10), sendo subdivididas de acordo com a inten-
ção e o instrumento que causou a morte. Por ter fonte e 
critério diversos dos utilizados pela SSP/SP, é esperado 
que haja diferença entre os dados, ainda que as séries 
históricas tenham tendências semelhantes.

5 Lei 9.155/1995, de 15 de maio de 1995. Disponível em: http://migre.me/s9trV.
6 Resolução 161/2001, de 08 de maio de 2001. Disponível em: http://migre.me/s9uLY.
7 Resolução SSP-516/2000, de 15 de dezembro de 2000. Disponível em: http://migre.me/s9uNj.
8 Resolução SSP-146/2013, de 26 de setembro de 2013. Disponível em: http://migre.me/siac3.
9 Resolução 160/2001, de 08 de maio de 2001. Disponível em http://goo.gl/Gv7h9i.
10 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. 
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II. ANÁLISE DE 2015

PRINCIPAIS RESULTADOS 

Letalidade Violenta

• Em 2015, 5.150 pessoas foram vítimas de homicídio doloso, latrocínio e inter-
venção policial no Estado de São Paulo. Esse número representa uma queda de 
11,1% na letalidade violenta em comparação com 2014.

Crimes Violentos 

• Todos os crimes que compõem a categoria ‘Crimes Violentos’ apresentaram 
redução no Estado.11 

• A taxa de homicídios do Estado – 9.2 por 100 mil habitantes – e o número abso-
luto de ocorrências e vítimas atingiram o menor patamar desde que as estatísticas 
criminais passaram a ser divulgadas em 1995.

• Houve queda de 20,2% dos roubos de veículo no Estado – o menor volume de 
ocorrências desde 2011. 

Letalidade e Vitimização Policial

• Policiais civis e militares em serviço foram responsáveis por 14,1% menos mortes 
do que em 2014. Contudo, 1,7 pessoas foram mortas por dia por agentes poli-
ciais em serviço no Estado em 2015, totalizando um montante de 607 mortes em 
decorrência de intervenção policial. 

• O número de policiais civis e militares mortos em serviço e fora de serviço no 
Estado caiu 27,5% e os feridos reduziram 18,4%, sendo que o número total de 
policiais mortos e feridos em serviço em 2015 é o menor dos últimos dez anos. Em 
2015, um policial civil ou militar morreu em serviço ou fora de serviço a cada seis 
dias no Estado, sendo que, em 2014, uma morte foi registrada a cada quatro dias. 

Atividade Policial

• De cada 100 Boletins de Ocorrência registrados no Estado em 2015, 14 levaram 
à instauração de inquéritos policiais, mesmo número de 2014. 

• Um total de 191.830 pessoas foram presas no Estado em 2015, um aumento 
de 7,8% em comparação com 2014, sendo que aumentou também a participação 
das prisões por mandado em todas as regiões do Estado.

11 Compõem a categoria “Crimes Violentos” os crimes de homicídio doloso (com intenção de matar), latrocínio (roubo seguido de morte), estupro, extorsão mediante sequestro, roubo de veículo e roubo (outros).
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LETALIDADE VIOLENTA

De acordo com o Protocolo de Bogotá, as estatísticas de homicídio deveriam incluir todas as mortes causadas intencionalmente por terceiros, excluindo, portanto, os homicídios culposos.12

Segundo os dados oficiais divulgados pela SSP e pelas Corregedorias de Polícia, em 2015, um total de 5.150 pessoas foram vítimas de homicídio doloso, latrocínio e intervenção 
policial no Estado de São Paulo. Esse número representa uma queda de 11,1% na letalidade violenta em comparação com 2014.13 

Considerando o impacto total da letalidade violenta no Estado, é possível verificar que a taxa de mortes violentas em 2015 foi de 12 vítimas por 100 mil habitantes, uma incidência 
também menor do que a verificada em 2014, quando a taxa foi de 13,6 vítimas por 100 mil habitantes.

A redução verificada na letalidade violenta no período analisado foi impactada pelos dados de homicídio doloso – já que foram 566 vítimas a menos em 2015 do que o registrado 
no ano anterior. Em relação aos casos de intervenção policial, o total de mortos pelas polícias em serviço registrou redução entre 2014 e 2015 (-14,1%), ao passo que o total de 
mortos por policiais fora de serviço sofreu aumento expressivo (+30,1%). Cabe ainda destacar que as estatísticas oficiais sobre mortes em decorrência de intervenções policiais 
não contemplam os casos de chacina com possível participação de policiais.14  

12 Protocolo de Bogotá sobre a Qualidade dos Dados de Homicídio na América Latina e Caribe, setembro de 2015. Disponível em http://goo.gl/Yo5WA6.
13 Considerando que as mortes provocadas por policiais militares fora de serviço com provável excludente de ilicitude não compunham a rubrica “homicídio doloso” divulgada pela SSP/SP em 2014, conforme informações da SSP/SP.  Para mais informações, ver: 
“Sou 14 Da Paz Analisa - 3o trimestre de 2015” (pp. 07-08), disponível em: http://migre.me/tplpy.
14 Informações obtidas via Lei de Acesso à Informação.

Letalidade Violenta no Estado (2014 - 2015)

(1) Morte decorrente de intervenção policial – Polícia Civil e Militar em serviço / (2) Morte decorrente de 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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LETALIDADE VIOLENTA

Mortes de Intencionalidade Indeterminada

O Protocolo de Bogotá orienta que mortes de intencionalidade indeterminada não devem ser diretamente incluídas na contagem de mortes violentas, pois não é possível afirmar 
que resultaram de agressões intencionais por terceiros. Todavia, o Protocolo define que essas ocorrências não devem compor uma parcela maior que 10% dos casos de morte 
violenta, pois isto poderia indicar uso inadequado das categorias residuais de registro de morte. 

No Estado de São Paulo, a SSP/SP não divulga informações sobre categorias residuais.15 O Instituto Sou da Paz solicitou, portanto, dados sobre “mortes suspeitas” via Lei de 
Acesso à Informação. Ocorrências classificadas como “mortes suspeitas” se referem a casos em que existem dúvidas razoáveis sobre o que de fato ocorreu com a vítima (como, 
por exemplo, as ocorrências em que não se sabe se a morte decorre de um incidente natural, homicídio ou suicídio). 16 

Em 2015, 23.625 ocorrências foram classificadas como mortes suspeitas no Estado de São Paulo – um aumento de 7,3% em relação a 2014 e um total de registros 4,5 vezes 
maior que o total de vítimas de letalidade violenta. Esse número expressivo de mortes suspeitas requer uma apuração mais detalhada.

15 De acordo com a Portaria DGP-14, de 23 de fevereiro de 2005, é vedada a utilização das epígrafes “Encontro de Cadáver” e “Morte a Esclarecer”. Disponível em: http://migre.me/tqJk6.
16 Portaria DGP-14, de 23 de fevereiro de 2005. Disciplina a coleta, registro, processamento, análise e difusão das informações relativas às ocorrências de morte. Disponível em: http://migre.me/tqJk6. Sobre a eventual reclassificação de óbitos originalmente regis-
trados como mortes suspeitas, a SSP/SP informa que “a Resolução SSP-143, de 26 de setembro de 2013, que disciplina a inserção de dados no Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais, instituído pela Resolução SSP-160, de 08 de maio de 2001, autoriza 
a correção de dados no referido Sistema, excepcionalmente, nos casos em que houver erro de lançamento. Para os casos de morte violenta, se após o fechamento da estatística houver alteração da natureza jurídica da ocorrência, decorrente de morte superviniente 
da vítima ou de nova interpretação do fato no curso da investigação policial, deverá ser informado à Coordenadoria de Análise e Planejamento da Pasta.”. A informação foi obtida mediante solicitação feita via LAI. A pasta não informou qual é o limite temporal 
para a alteração da natureza da ocorrência.
17 Protocolo de Bogotá sobre a Qualidade dos Dados de Homicídio na América Latina e Caribe, setembro de 2015. Disponível em http://goo.gl/Yo5WA6.

Morte Suspeita

Fonte: Lei de Acesso à Informação. Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil (DAP)
Elaboração: Instituto Sou da Paz

Dados da SSP/SP versus Ministério da Saúde 

Como apontado anteriormente, as estatísticas produzidas pela SSP/SP e o De-
partamento de Informática do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde utilizam 
fontes diferentes – registros criminais e atestados de óbito, respectivamente – e 
portanto contém divergências. Segundo o Protocolo de Bogotá, deve haver no 
máximo 20% de discrepância entre os dois tipos de fonte para garantir a validade 
e a confiabilidade de ambas.17  Em 2013 e 2014, últimos anos para os quais há 
dados disponíveis no DATASUS, a divergência entre os dados da saúde e da SSP/
SP foram de aproximadamente 6%. 
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LETALIDADE VIOLENTA

18 As mortes por sequelas de causas externas violentas cuja inclusão o Protocolo recomenda correspondem às categorias Y87.1 – Sequelas de agressão, Y89.0 – Sequelas de intervenção legal, e Y89.1 – Sequelas de operação de guerra. Como o sistema DATASUS 
não permite a realização de consultas nesse nível de desagregação, optou-se por somar as mortes classificadas segundo as categorias Y87 e Y89, mais abrangentes. A categoria Y87 pode incluir, por exemplo, mortes relacionadas a sequelas de lesões autoprovo-
cadas (suicídios). 

Letalidade Violenta segundo Dados da Saúde e da Segurança Pública (2013 - 2014)

Fonte: SSP/SP e DATASUS
Elaboração: Instituto Sou da Paz

Ademais, cabe destacar que apesar da redução dos homicídios entre 2013 e 2014 e do aumento das agressões no mesmo período, a letalidade violenta em ambas as fontes 
cresceu em 2014. Ou seja, as diferenças detectadas entre os dados da saúde e da segurança podem ter decorrido do tipo de classificação utilizada, tal como a classificação 
pelo DATASUS de mortes provocadas por policiais como casos de agressão. 

18
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CRIMES VIOLENTOS

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE)
Elaboração: Instituto Sou da Paz

Os seis crimes que compõem a categoria “Crimes Violentos” caíram no ano de 2015, sendo que os homicídios dolosos e roubos de veículo sofreram redução em todos os tri-
mestres do ano em relação aos mesmos períodos de 2014. A queda anual de roubos (outros) foi pouco significativa devido a um crescimento das ocorrências no 4º trimestre do 
ano em relação a 2014. 

Crimes Violentos no Estado de São Paulo (2014 - 2015)
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Homicídio Doloso
Os homicídios dolosos caíram no Estado e em todas as suas regiões no ano de 2015, sendo a redução mais expressiva observada na Grande São Paulo.

Tanto a taxa de homicídios do Estado – 9.2 por 100 mil habitantes – como o número absoluto de ocorrências e vítimas atingiram o menor patamar desde que as estatísticas cri-
minais passaram a ser divulgadas em 1995.19  Ademais, com exceção dos anos de 2009 e 2012, a análise das informações sobre o total de ocorrências e vítimas de homicídios 
no Estado revela uma queda contínua dos homicídios dolosos na última década. 

Vítimas de Homicídio Doloso por Região (2014 – 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE)
Elaboração: Instituto Sou da Paz

CRIMES VIOLENTOS

19 A presente edição do boletim Sou da Paz Analisa utiliza o número de vítimas de homicídio doloso como referência, inclusive para calcular a taxa de homicídios, enquanto a SSP/SP historicamente divulga taxas com base no número de ocorrências registradas. Optou-
-se por priorizar o número de vítimas em função das recomendações feitas pelo Protocolo de Bogotá, divulgado em novembro de 2015. De qualquer forma, no caso do Estado de São Paulo, a diferença entre a taxa com base em ocorrências e vítimas é da ordem de 
5,7% - a taxa divulgada pela SSP/SP é de 8,7 por 100 mil habitantes. Para mais informações sobre o Protocolo de Bogotá, ver “Sou Da Paz Analisa - 3o Trimestre de 2015”, disponível em: http://migre.me/tplpy. 
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Homicídios Dolosos no Estado de São Paulo (2005 – 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz

Na Capital, as ocorrências e vítimas de homicídio em 2015 se concentraram na extrema Zona Leste e a Zona Sul, em locais que histori-
camente apresentam os piores índices da cidade: Capão Redondo, Campo Limpo, Parque Santo Antônio, Parelheiros, Jardim Herculano, 
Jaçanã, Itaim Paulista e Jardim Mirna.  
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Homicídios Dolosos por Distrito Policial da Capital (2014 – 2015)
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Cabe destacar que 29 dos 93 Distritos Policiais da Capital registraram um volume maior de homicídios em 2015. No Capão Redondo, por exemplo, o número de vítimas passou 
de 44 em 2014 para 72 em 2015.

Quanto às taxas de homicídio por Distrito Policial, é importante considerar que DPs com população flutuante elevada naturalmente apresentam taxas mais altas, não necessa-
riamente representativas da realidade. É o caso dos três primeiros DPs do ranking de 2015: 03º DP – Campos Elíseos, 01º DP – Sé e 08º DP – Brás. O número de pessoas que 
circulam nas áreas compreendidas por esses DPs é muito alto, bastante superior à população residente, que é usada para cálculo da taxa.

Dez Distritos Policiais da Capital com Maior Número de Homicídios Dolosos em 2015

Fonte: SSP/SP /Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Apesar da queda nos número de homicídios registrados na Capital, localidades como Parelheiros, Capão Redondo e Campo Limpo seguem apresentando taxas muito superiores 
à média da cidade, de 9,1 por 100 mil habitantes. Destaca-se que as diferenças entre a taxa média da Capital e as dos Distritos Policiais de Parelheiros, Capão Redondo e Par-
que São Rafael aumentaram em 2015.

Dez Distritos Policiais da Capital com as Maiores Taxas de Homicídio Doloso em 2015

Fonte: SSP/SP e Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP)
Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Na Grande São Paulo, houve manutenção ou queda no número de ocorrências de homicídio doloso em 25 de seus 38 municípios.20  Em 12 deles, a queda foi de ao menos 25%, 
chegando a 74% em Ribeirão Pires (21 casos em 2014 e cinco em 2015). Guarulhos, Santo André e São Bernardo do Campo atingiram reduções acentuadas dos homicídios 
– 30%, 41% e 25%, respectivamente. 

O único município cujo incremento no número de homicídios foi expressivo foi Suzano, onde foram mortas 45 pessoas em 2015, contra 31 em 2014.

Dez Municípios da Grande São Paulo com mais Homicídios Dolosos em 2015

Fonte: SSP/SP e Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP)
Elaboração: Instituto Sou da Paz

20 Não inclui a Capital.
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Em relação às taxas de homicídio doloso da região, é preciso analisá-las com cautela. Cidades como Pirapora do Bom Jesus apresentam taxa bastante elevada, mas o número 
de ocorrências nessa localidade foi quatro em 2015. Dos dez municípios com as maiores taxas da região, apenas Itapevi e Itaquaquecetuba registraram números expressivos de 
vítimas – 45 e 59, respectivamente. Contudo, Itapevi apresentou redução importante, ainda que continue com umas das dez maiores taxas da Grande São Paulo.

Dez Municípios da Grande São Paulo com as Maiores Taxas de Homicídio Doloso em 2015

Fonte: SSP/SP e Fundação SEADE / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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No interior do Estado, sete dos 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (DEINTER) registraram menos ocorrências de homicídio doloso em 2015 em comparação com 
o ano anterior. Entre os locais que apresentaram piora, São José dos Campos teve uma taxa de homicídio doloso bastante superior à média do Interior e do Estado.

Ocorrências de Homicídio Doloso por DEINTER (2014 – 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE)
Elaboração: Instituto Sou da Paz

%
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Chacinas

Não obstante o menor volume de homicídios dolosos no Estado de São Paulo em 2015, é preocupante a ocorrência de 23 chacinas durante o período, que vitimaram fatalmente 
90 pessoas e feriram outras 17, segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação. Houve um aumento de 36,4% de vítimas de chacinas em comparação com o ano de 
2014. Nove chacinas ocorreram na Capital, 10 na Grande São Paulo, e quatro no Interior. Em todas elas, houve ao menos três vítimas fatais.21

Chama atenção, ainda, que 15 das 90 vítimas fatais de chacinas em 2015 eram menores de 18 anos (17%), proporção que chegou a 31% na Grande São Paulo.23 

CRIMES VIOLENTOS

Ocorrências e Vítimas de Chacinas por Região (2012 – 2015)22

Fonte: SSP/SP – Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI)
Elaboração: Instituto Sou da Paz

21 Resposta recebida em 07/03/2016 relativa ao pedido no  5780516612 de 14/01/2016, feito pelo Instituto Sou da Paz à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).  Em 2014, o Instituto Sou da Paz 
solicitou informações sobre chacinas ocorridas por região entre 2012 e o primeiro semestre de 2015. Naquela ocasião, não havia um único critério para definição de um episódio como chacina. Enquanto o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) informou que chacinas eram ocorrências com ao menos três vítimas fatais, os Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (DEINTER) enviaram informações sobre ocorrências com duas ou até uma vítima fatal, desde que houvesse mais feridos. A resposta 
recebida em março de 2016 informa que “foram 23 casos consumados (em que três pessoas ou mais foram mortas)”,  explicitando que o mesmo critério foi adotado em todas as regiões.
22 Foram contabilizadas apenas as ocorrências que vitimaram fatalmente ao menos três pessoas.
23 Segundo a SSP/SP, “do total de casos ocorridos na Capital, 2 foram esclarecidos e 7 estão em investigação. Dos casos da Grande São Paulo, 06 foram esclarecidos e 04 estão em investigação. No DEINTER, 1 caso foi esclarecido e 3 estão em investigação”.
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Latrocínio

Os registros de latrocínio diminuíram 7,5% no Estado e 19,7% na Capital em 2015, primeiro ano desde 2011 em que caíram os registros desse crime na Capital. Na Grande 
São Paulo e no Estado, já haviam sido constatadas discretas quedas em 2014, porém menos expressivas (no Estado, por exemplo, foram oito ocorrências a menos em relação a 
2013) do que as de 2015.  Por sua vez, o Interior apresentou nove latrocínios a mais em relação a 2014, sendo que esses registros vinham caindo desde 2011. 

CRIMES VIOLENTOS

Ocorrências de Latrocínio por Região (2014 – 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Cabe destacar que os latrocínios são ocorrências pouco frequentes em relação ao volume de roubos registrados. Dos 386.051 roubos em todo o Estado em 2015, 345 culmina-
ram na morte das vítimas, o que representou 0,09% do total de roubos.24 Na Capital, o resultado é ainda menor, com apenas 0,06% dos roubos tendo desfechos letais em 2015. 
Nota-se grande regularidade nesse padrão desde 2011, além de ligeira redução na Capital, Grande São Paulo e Estado.

Na Capital, o maior número de ocorrências se concentrou em regiões periféricas e desproporcionalmente afetadas também pela violência homicida, tais como o Campo Limpo 
e o Parque São Rafael. Os latrocínios caíram em 40 dos 93 Distritos Policiais da cidade. 

Percentual de Latrocínios em Relação a Roubos por Região (2011 – 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz

24 Somadas as categorias “roubo (outros)” e “roubo de veículo”. 
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Latrocínios por Distrito Policial da Capital (2014 – 2015)
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Na Grande São Paulo, os registros de latrocínio caíram em 12 dos 38 municípios25; mantiveram-se iguais em 13 – sendo que em nove deles não houve nenhum caso nos últimos 
dois anos -; e aumentaram em 13. Dos municípios em que houve piora, Guarulhos chama atenção – houve 18 latrocínios em 2015, sete a mais do que em 2014.

Dez Municípios da Grande São Paulo com mais Latrocínios em 2015

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

25 Não inclui a Capital.
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O Interior foi a única região em que os latrocínios foram mais numerosos em 2015 em comparação com 2014 (na ordem de 6,6%). Contudo, cumpre apontar que a variação 
total foi pouco expressiva (nove casos a mais) e que alguns DEINTER agregam um número elevado de municípios. É possível que, em um mesmo DEINTER, poucos municípios 
tenham registrado uma ocorrência a mais, enquanto a maior parte registrou número igual ou menor de latrocínios.

Ocorrências de Latrocínio por DEINTER (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP  / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Roubo (Outros)

Houve redução de 1% das ocorrências de roubo (outros) no Estado em 2015, sendo que a Capital e Interior atingiram quedas de aproximadamente 4%. Somente houve cresci-
mento de roubos (outros) na Grande São Paulo, que também se destacou negativamente pela elevada incidência de roubos por grupos de 100 mil habitantes.

Esse resultado é importante, pois se trata da primeira comparação entre séries históricas anuais de roubo (outros) nas regiões do Estado após a implantação da Delegacia Ele-
trônica. A Portaria DGP-43, publicada em novembro de 2013, passou a permitir que vítimas de roubo registrassem as ocorrências através da delegacia eletrônica, uma decisão 
que impactou a notificação de crimes devido a maior facilidade no registro e precedeu um aumento de 29,5% das estatísticas de roubo (outros) no primeiro semestre de 2014 no 
Estado quando comparado com o mesmo período de 2013. 

CRIMES VIOLENTOS

Ocorrências de Roubo (outros) por Região (2014 – 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Na Capital, em 54 dos 93 Distritos Policiais houve um menor número de roubos em 2015 em relação a 2014. A distribuição das ocorrências pelo território não sofreu grandes 
alterações, permanecendo o 37º DP – Campo Limpo, o 47º DP – Capão Redondo e o 1º DP - Sé como os três locais com maior incidência de roubos.

Roubos (outros) por Distrito Policial da Capital (2014 - 2015)
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Destaca-se, ainda, que oito dos 10 Distritos Policiais com maior volume de ocorrências em 2014 na cidade de São Paulo apresentaram redução do total de roubos (outros) registrados 
em 2015, fato que possivelmente impactou o resultado agregado da Capital. Já entre os locais com pioras significativas do volume de roubos (outros), destacam-se a Freguesia do 
Ó (+40,4%), Cohab Itaquera (+35,0%) e Jaçanã (+31,6%). 

Na Grande São Paulo, houve aumento de roubos (outros) em 22 dos 38 municípios que compõem a região. O destaque negativo foi a cidade de Guarulhos, município que além de 
concentrar 15% das ocorrências de roubo da Grande São Paulo, registrou um aumento de 70% das ocorrências em 2015 – um salto de 6.358 casos em 2014 para 10.800 em 2015.

Em relação às taxas de roubos, chama atenção o fato de que cinco das 10 piores taxas da Grande São Paulo são superiores a mil ocorrências por 100 mil habitantes. O dado mais 
alarmante é o de Diadema, onde em 2015 foi verificada uma incidência de 1705,6 roubos por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da taxa estadual.

Dez Municípios da Grande São Paulo com as Maiores Taxas de Roubo (outros) em 2015

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Já o Interior registrou a maior redução de ocorrências de roubos (outros) no Estado (-4,3%), mas a incidência de crimes variou bastante entre os 10 Departamentos de Polícia 
Judiciária (DEINTER) que compõem a região. São José dos Campos e Campinas, por exemplo, que concentraram cerca de 34% dos roubos (outros) do Interior, registraram au-
mento do total de ocorrências em 2015 em relação a 2014. Santos, por outro lado, teve um volume significativo de roubos, mas apresentou queda de 12,3% das ocorrências.

Ocorrências de Roubo (outros) por DEINTER (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Roubo de Veículo

Houve redução de 20,2% dos roubos de veículo no Estado em 2015 – atingindo o menor volume de ocorrências desde 2011. 

CRIMES VIOLENTOS

Ocorrências de Roubo de Veículo por Região (2014 – 2015)

Fonte: SSP/SP e dados sobre a frota de veículos do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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A Capital foi a região com maior redução dos roubos de veículo entre 2014 e 2015 (-22,5%), porém houve uma retomada do crescimento das ocorrências nos últimos meses de 2015.

Roubo de Veículo na Capital (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP / Colaboração: Instituto Sou da Paz
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Em 82 dos 93 DPs da Capital houve redução dos casos de roubo de veículo, sendo que em 43 destes a redução verificada foi superior à da Capital. Outro dado positivo em 
relação à redução dos roubos na Capital diz respeito ao desempenho dos dez Distritos Policiais que tiveram o maior volume de ocorrências em 2014.  Dentre esses 10 DPs, nove 
tiveram redução do volume de ocorrências, com destaque para o 98º DP – Jardim Miriam (-43,1%), 69º DP – Teotônio Vilela (-38,8%) e 53º DP – Parque do Carmo (-36,3%).

Roubos de Veículo por Distrito Policial da Capital (2014 - 2015)
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Na Grande São Paulo, 29 dos 38 municípios que compõem a região apresentaram redução dos roubos de veículo. Esse resultado é ainda mais positivo se considerarmos que todos 
os 10 municípios com maiores volumes de ocorrências em 2014 tiveram redução dos crimes em 2015, com destaque para Taboão da Serra e São Bernardo do Campo.

Dez municípios da Grande São Paulo com mais ocorrências de Roubo de Veículo (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP e dados sobre a frota de veículos do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Apesar de ainda apresentar a maior taxa de incidência de roubo de veículos em relação à frota, Diadema conseguiu reduzi-la em 380 casos por 100 mil veículos – de 1.758,9 
para 1.378,1 roubos por 100 mil veículos.

Assim como na Capital, também no Interior a redução dos roubos de veículo foi disseminada no território – nove dos 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (DEINTER) 
registraram redução do volume de roubos de veículo na comparação entre 2014 e 2015.

Piracicaba, que concentra cerca de 20% dos roubos de veículo do interior, apresentou redução de 25,7% dos roubos. Merecem destaque também São José dos Campos e Ribeirão 
Preto, que conseguiram diminuir os roubos de veículos em aproximadamente 30%.

Ocorrências de Roubo de Veículos por Deinter (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP e dados sobre a frota de veículos do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) / Elaboração: Instituto Sou da Paz



SOU DA PAZ ANALISA - PANORAMA 2015 33

Segundo a SSP/SP, algumas ações adotadas no Estado 
podem ter contribuído para a redução dos roubos de 
veículos em todas as regiões, como por exemplo, a ado-
ção da Lei dos Desmanches em 2014.26  Pela lei, para 
obter alvará de funcionamento, donos de desmanches 
devem seguir diversas exigências, tais como o cadastra-
mento junto ao DETRAN-SP e a instalação de sistemas 
informatizados de rastreabilidade de todas as etapas do 
processo de desmontagem, desde a origem das peças, 
até a movimentação do estoque e a sua venda.  

Desde a primeira operação de fiscalização a lojas de 
venda de autopeças usadas em julho de 2014, 1.636 
estabelecimentos foram vistoriados e, destes, 647 fecha-
dos.27 Segundo a SSP/SP, o Departamento Estadual de 
Investigações Criminais (DEIC) realizou 113 operações 
na capital voltadas à apreensão de veículos e peças 
automotivas roubadas em 2015, contra 47 em 2014, 
sendo que 95% resultaram em prisão em flagrante.28  

Além disso, o Departamento Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran), a Secretaria de Fazenda do Gover-
no do Estado de São Paulo (SEFAZ), a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo (PMESP), a Polícia Civil do Estado 
de São Paulo (PCSP) e a Prefeitura Municipal de São 

Paulo (PMSP) realizaram 155 fiscalizações conjuntas na 
capital entre agosto a dezembro de 2014 e março de 
2015. Foram vistoriados estabelecimentos comerciais 
de veículos e peças automotivas, dos quais 78,7% fo-
ram ”lacrados e emparedados” ou “fechados”.29 

Outro exemplo de ação, que de acordo com a SSP/
SP, pode ter afetado os roubos de veículo no Estado de 
São Paulo é o Detecta, um sistema de prevenção e in-
vestigação criminal lançado em 2014 que promove a 
integração de bancos de dados e câmeras de diferentes 
instituições para reforçar o monitoramento dos territó-
rios. O Detecta inicialmente utilizou 112 câmeras de 
monitoramento da Polícia Militar na Capital e informa-
ções dos Serviços de Atendimento a Emergências 190 e 
193, permitindo que as viaturas acessassem informa-
ções sobre ocorrências em tempo real via rádio.30 

Na segunda etapa foram integradas mais de 1.700 câ-
meras ao sistema e, na terceira etapa, o programa re-
cebeu as primeiras programações para alertar possíveis 
ações criminosas, tais como motos paradas na via pró-
ximo aos automóveis, sem que haja trânsito; pessoas 
caminhando nas rodovias, passando entre os carros ou 

nos acostamentos; e indivíduos com o rosto totalmente 
coberto nas proximidades de postos de combustíveis, 
agências bancárias ou agências dos correios.31 Nesse 
ínterim, policiais foram treinados para utilizar o sistema 
e o acesso ao Detecta passou a estar disponível nos 
tablets das viaturas.

Atualmente o sistema está na quarta fase de implan-
tação, tendo sido lançado em dezembro de 2015 um 
cinturão eletrônico de monitoramento em municípios e 
estadas no litoral Sul, Norte e Vale do Paraíba.32  A SSP/
SP estima que até o final de 2016 todo o Estado esteja 
integrado ao Detecta.

Observa-se que a redução dos roubos de veículo coinci-
de com o período de implantação das ações acima des-
critas. Contudo, é preciso realizar estudos mais apro-
fundados para avaliar o impacto das medidas adotadas 
pela SSP/SP na incidência de roubos de veículo. 

26 Lei Estadual nº 15.276 de 02 de janeiro de 2014. Disponível em: http://migre.me/sTcZp.
27 “SP termina 2015 com queda de latrocínios e de todos os crimes patrimoniais”, Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, 26 de janeiro de 2016, disponível em: http://goo.gl/ViwiPm.
28 Resposta recebida em 22/02/2016 relativa ao pedido no  5644516598 de 14/01/2016, feito pelo Instituto Sou da Paz à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).
29 Resposta recebida em 22/02/2016 relativa ao pedido no  5644516598 de 14/01/2016, feito pelo Instituto Sou da Paz à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).
30 “’Big Brother’ da polícia entra em ação com 112 câmeras”, Revista Exame, 12 de agosto de 2014, disponível em: http://migre.me/t0ejC.
31 “Secretário detalha medidas implantadas na SSP/SP em reunião na Alesp”, Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, 24 de novembro de 2015, disponível em: http://migre.me/t0etQ.
32 “Secretaria lança cinturão eletrônico de monitoramento do Detecta em todo o litoral de SP”, Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, 23 de dezembro de 2015, disponível em: http://migre.me/t0edt.
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Estupro
Os registros de estupro caíram 7,6% no Estado em 2015, sendo que a redução dos estupros foi observada em todas as regiões. O Interior continua apresentando a maior taxa 
de incidência desse crime: 24,2 casos por 100 mil habitantes.

Cabe lembrar que os crimes sexuais têm uma das menores taxas de notificação no país, uma vez que infelizmente muitas vítimas evitam prestar queixa, seja por temer vingança 
do agressor, ou por não acreditar que a polícia possa ajudar.33  Segundo a Pesquisa Nacional de Vitimização34  lançada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/
MJ) em 2013, a taxa de subnotificação de ofensas sexuais chega a 91,6% no Estado de São Paulo. 

CRIMES VIOLENTOS

Ocorrências de Estupro por Região (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz

33 “Pesquisa Nacional de Vitimização”, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, maio de 2013. Disponível em: http://migre.me/tpaGY. Segundo a pesquisa, apenas 7,5% de ofensas sexuais ocorridas nos doze 
meses anteriores à pesquisa foram notificadas. A subnotificação para ofensas sexuais verificada foi de 89,8% no país como um todo. 
34 Id. 
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Na Capital, 51 dos 93 Distritos Policiais que compõem o território apresentaram menos casos de estupro em 2015 em relação a 2014. Além disso, dentre os 10 DPs com as maiores incidências 
de estupro em 2014, nove apresentaram diminuição do número de casos. Destaque para o 25º DP – Parelheiros (-42,3%), 54º DP – Cidade Tiradentes (-39,6%) e 74º DP – Jaraguá (-40,0%).

Quanto aos locais com piora significativa da incidência de estupros em 2015, destacam-se o 1º DP – Sé (+76,9%), 33º DP – Pirituba (+81,8%), 49º DP – São Mateus (+60,0%) e 100º DP Jardim Herculano (+45,9%).

Estupros por Distrito Policial da Capital (2014 - 2015)
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Na Grande São Paulo, 27 dos 38 municípios apresentaram redução dos estupros na comparação entre os anos de 2014 e 2015. Em sete dos 10 municípios com mais ocorrências 
houve redução do número de estupros em 2015, o que reforça a percepção sobre um cenário geral positivo. Destaque para o município de Itaquaquecetuba, com uma redução 
de 26,3% das ocorrências.

Dez Municípios da Grande São Paulo com Mais Ocorrências de Estupro (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Quanto aos municípios da Grande São Paulo que registraram aumento significativo das ocorrências de estupro em 2015, chamam atenção Santo André (+30,5%), Embu 
(+45,9%) e Arujá (+75,0%).

No Interior, região com maior incidência de estupros no Estado, apenas o DEINTER 1 – São José dos Campos registrou aumento das ocorrências de estupro. Em todos os demais 
Departamentos de Polícia Judiciária do Interior, houve redução do volume de ocorrências em 2015 quando comparado com 2014. 

Cabe destacar que o DEINTER 5 – São José do Rio Preto possui uma taxa de 32,4 estupros por 100 mil habitantes, uma incidência que é praticamente o dobro da verificada para a Capital.

Ocorrências de Estupro por DEINTER (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP e dados populacionais da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Policiais civis e militares em serviço foram responsáveis por 607 mortes em 2015, 14,1% a menos do que em 2014. A comparação dos dados dos últimos 10 anos revela que o 
total de pessoas mortas por policiais em serviço em 2015 continua sendo o segundo maior, só perdendo para 2014.

No Estado, 1,7 pessoas foram mortas por dia por policiais civis e militares em serviço em 2015. Considerando mortes provocadas por policiais em serviço e fora de serviço, o 
número de mortes diárias em 2015 sobe para 2,3, segundo dados divulgados pelas Corregedorias de Polícia.

Mortes Decorrentes de Intervenção Policial 
Policiais Civis e Militares em Serviço no Estado (2006 – 2015)

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



SOU DA PAZ ANALISA - PANORAMA 2015 39

Já em relação ao total de ocorrências fatais com envolvimento de policiais civis e militares fora de serviço, a análise do período de 2014 e 2015 revela também 
uma redução do total de mortos.

Observa-se, ainda, que apenas casos classificados como “morte decorrente de intervenção policial” envolvendo policiais fora de serviço registraram aumento na 
comparação entre 2014 e 2015. Esse resultado era esperado após a Corregedoria da Polícia Militar deixar de utilizar a categoria “homicídio doloso com provável 
excludente de ilicitude” para classificar parte das mortes cometidas por policiais fora de serviço em abril de 2015.35  

Pessoas Mortas pelas Polícias Civil e Militar no Estado (2014 - 2015)

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

35 Para mais informações, ver: “Sou Da Paz Analisa - 3o trimestre de 2015”, disponível em: http://migre.me/tplpy
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Pessoas Mortas e Feridas Pelas Polícias

LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

A relação entre pessoas mortas e feridas pelas Polícias Civil e Militar permaneceu em torno de 1:1 entre 2014 e 2015. Contudo, houve um maior número de feridos por policiais 
fora de serviço (1,5 feridos para cada morto). 

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 uma situação de perigo utilizando a força de forma proporcional ao risco ao qual está submetido.36 

Feridos e Mortos pelas Policias Civil e Militar no Estado (2014 – 2015)

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

36 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.
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Pessoas Mortas pelas Polícias versus Policiais Mortos

LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Para cada policial civil ou militar morto em serviço ou fora de serviço no Estado em 2015, 13 pessoas foram mortas por policiais. No ano de 2014 a relação era de 11 para um. 
Entre as ocorrências em que os policiais estavam em serviço, verifica-se uma redução na proporção de pessoas mortas para cada policial morto – foram 38 pessoas mortas por 
policiais para cada policial morto em serviço em 2015 contra 42 por um em 2014.

Segundo Chevigny, quando a relação entre pessoas mortas por policiais e policiais mortos supera a proporção de 15:1, a força letal pode estar sendo usada para outros propó-
sitos além da proteção da vida.37  

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

Pessoas Mortas pelas Policias Civil e Militar vs. Policiais Civis e Militares Mortos no Estado (2014 - 2015)

37 ID.
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Mortes por Policiais versus Letalidade Violenta

Policiais Mortos e Feridos 

LETALIDADE E VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Cresceu a participação das mortes cometidas por policiais na composição da letalidade violenta no Estado em 2015. A cada 100 vítimas de violência letal intencional, 16 foram 
mortas por policiais militares ou civis, em serviço ou fora de serviço, contra 15 em 2014.38 O referido crescimento se deu por conta da menor redução de pessoas mortas pela 
polícia frente às reduções das vítimas de homicídio doloso e latrocínio.

Em paralelo, ressalta-se que houve redução de 27,5% do número de policiais civis e militares mortos em serviço e fora de serviço no Estado e de 18,4% do número de feridos 
em 2015 em relação a 2014. A cada seis dias, um policial civil ou militar em serviço ou fora de serviço foi morto no Estado; em 2014, uma morte ocorreu a cada quatro dias. 

O total de policiais mortos e feridos em serviço em 2015 é o menor dos últimos 10 anos.

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

Mortes pelas Polícias Civil e Militar no Estado vs. Letalidade Violenta (2014 - 2015)

38 Considerando as ocorrências classificadas como “morte decorrente de intervenção policial” para policiais em serviço e fora de serviço e os “homicídios dolosos com provável excludente de ilicitude” para policiais militares fora de serviço.
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Fonte: SSP/SP e Corregedorias das Polícias Civil e Militar / Elaboração: Instituto Sou da Paz

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

Policiais Civis e Militares Mortos e Feridos em Serviço e Fora de Serviço no Estado (2014 - 2015)

Policiais Civis e Militares Mortos e Feridos em Serviço no Estado (2006 - 2015)
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Instauração de Inquéritos

ATIVIDADE POLICIAL

Cerca de 14 a cada 100 Boletins de Ocorrência registrados no Estado em 2015 levaram à instauração de inquéritos policiais – aproximadamente a mesma proporção do ano anterior. 

Dos 402.738 inquéritos policiais do Estado em 2015, 25,3% foram instaurados na Capital; 17% na Grande São Paulo, e 57,7% no Interior. Esse padrão de distribuição vem se 
mantendo constante ao longo dos anos. 

Taxa de Instauração de Inquéritos Policiais por Região (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Crimes Violentos por Região (2015) Inquéritos Instaurados por Região (2015)

Chama a atenção que a Capital, que apresentou a maior proporção de crimes violentos, teve a menor participação no volume de inquéritos instaurados em 2015. Ao mesmo tempo, 
coube ao Interior a maior parcela de inquéritos, ainda que se trate de região com aproximadamente a metade dos crimes violentos registrados na Capital.

A divergência entre a parcela de crimes violentos registrados e de inquéritos policiais instaurados é ainda maior em determinados DEINTER. Os municípios da Região de Bauru, por 
exemplo, concentraram apenas 1% de todos os crimes violentos registrados no Estado, mas responderam por 6% dos inquéritos instaurados. 

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz
Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Participação do Interior nos Crimes Violentos e Inquéritos Instaurados no Estado (2015)

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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É possível que alguns DEINTER instaurem mais inquéritos por crimes não violentos39  do que a Capital e a Grande São Paulo, o que explicaria o grande volume de inquéritos do 
Interior em relação a essas outras regiões. De fato, à exceção dos furtos, todos os crimes cujas estatísticas são divulgadas pela SSP/SP (lesão corporal culposa ou dolosa, tráfico de 
entorpecentes, furto, tentativa de homicídio, e homicídio culposo) apresentam incidência maior no Interior do Estado do que nas demais regiões.40  

39 A definição de “crimes violentos” adotada é a da SSP/SP, explicitada no início deste boletim, que inclui os crimes de homicídio doloso, latrocínio, estupro, extorsão mediante sequestro, roubo (outros) e roubo de veículo. Disponível em: http://migre.me/sXcit. 
40 O Instituto Sou da Paz solicitou via Lei de Acesso à Informação dados sobre o número de inquéritos instaurados relativos aos crimes que compõem a categoria “Crimes Violentos” para a Capital, Grande São Paulo e Interior em 2014 e 2015. Somente os dados 
sobre a Capital e a Grande São Paulo foram providenciados. 

(1) Lesão culposa, incluindo lesão por acidente de trânsito, e dolosa.  (2) Furto – outros e furto de veículo. (3) Inclui homicídio culposo em acidente de trânsito.
Fonte: SSP/SP e Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / Elaboração: Instituto Sou da Paz

Taxas por 100 Mil Habitantes de Crimes Não Violentos por Região (2015)
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A análise dos dados da Capital revela que a taxa de instauração de inquéritos relativos a roubos – outros e de veículo – segue bastante baixa. Em 2015, a cada 100 roubos registrados 
na cidade, apenas cinco deram origem a inquéritos, proporção igual à do ano anterior. 

Na Grande São Paulo, as taxas de instauração de inquéritos para roubos – outros e de veículo – foram baixas, porém um pouco superiores às taxas da Capital. No caso dos roubos 
(outros), o aumento substantivo das ocorrências não foi acompanhado por um número maior de inquéritos instaurados

Taxa de Instauração de Inquéritos sobre Crimes Violentos – Departamento de Polícia Judiciária da Capital 
(DECAP) (2014 - 2015)41

Taxa de Instauração de Inquéritos sobre Crimes Violentos – Departamento de Polícia Judiciária da Macro 
São Paulo (DEMACRO) - (2014 - 2015)

41 Os dados sobre inquéritos instaurados foram disponibilizados pelos Departamentos de Polícia Judiciária da Capital (DECAP) e da Macro São Paulo (DEMACRO), não incluindo inquéritos instaurados pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) e Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Isso ajuda a explicar porque as taxas de instauração para os dois crimes apresentadas na tabela 31 é inferior a 100%.
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Prisões

ATIVIDADE POLICIAL

Um total de 191.830 pessoas foram presas no Estado em 2015, um aumento de 7,8% em comparação com 2014. 

O menor crescimento foi encontrado no Interior, ainda que nas regiões de São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba e Presidente Prudente ele tenha sido superior à média estadual.

Pessoas Presas em Flagrante e por Mandado por Região (2014 - 2015)

(1) Somatória das pessoas presas em flagrante e por mandado.
Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Pessoas Presas em Flagrante e por Mandado por DEINTER (2014 - 2015)

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

No ano de 2015, aumentou a participação das prisões por mandado em todas as regiões do Estado, com destaque para a Capital. Nota-se que a participação das prisões por 
mandado no Interior é superior à média do Estado, o que pode resultar da alta instauração de inquéritos, conforme discutido na seção anterior. Na Capital, 22 a cada 100 prisões 
se deram por mandado em 2015, proporção que foi de 35 a cada 100 no Interior.
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Distribuição das Prisões Efetuadas (Flagrante e Mandado) por Região (2014 - 2015)

Pessoas Presas em Flagrante por Região (2014 - 2015)

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

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

Apesar disso, o número absoluto de pessoas presas em flagrante também cresceu. No Estado, foram quase cinco mil pessoas presas em flagrante a mais do que em 2014.
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Apreensão de Armas

ATIVIDADE POLICIAL

O número de armas apreendidas no Estado em 2015 caiu em relação ao ano anterior, assim como na Capital e na Grande São Paulo. A única região em que houve aumento das 
apreensões foi o Interior.

Armas Apreendidas por Região (2014 - 2015)

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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III. TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO 
Publicada em 18 de novembro de 2011 e conhecida como 
Lei de Acesso à Informação (LAI), a Lei nº 12.527/11 re-
gulamenta o direito de solicitar e receber dos órgãos e 
entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informa-
ções públicas por eles produzidas ou custodiadas.42  

O Governo do Estado de São Paulo publicou em 16 de 
maio de 2012 o Decreto nº 58.052/12 definindo regras 
específicas para o cumprimento da LAI.43 

A disponibilização de informações via LAI correspon-
de a um esforço de transparência passiva, conceito que 
diz respeito à disponibilização de informações públicas 
mediante demanda realizada por pessoas físicas ou ju-
rídicas. Para além da transparência passiva, os órgãos 
públicos também devem empreender esforços de trans-
parência ativa, ou seja, a divulgação de informações ofi-
ciais por iniciativa própria. 

A SSP/SP se destaca em matéria de transparência ativa, 
divulgando estatísticas criminais e informações sobre pro-
dutividade policial regularmente desde 1995. No portal 
da Secretaria, é possível consultar estatísticas trimestrais 
por região (Capital, Grande São Paulo e Departamentos 
de Polícia Judiciária do Interior – DEINTER). Além disso, 
parte dessas estatísticas é divulgada também mensalmen-
te, em um nível de desagregação que chega até aos Dis-
tritos Policiais dos municípios paulistas. 

No que diz respeito à transparência passiva, porém, 
ocorreram retrocessos no ano de 2015 no processo de 
consolidação do direito à informação. Em 15 de outubro 
de 2015, foi publicado o Decreto nº 61.559/1544 , que 
alterava dispositivos do Decreto nº 58.052/12, estabele-
cendo o sigilo prévio a uma série de informações. 

Já em 2016, no dia 04 de fevereiro, a SSP/SP publicou 
no Diário Oficial a Resolução SSP-07, que dispõe sobre a 
classificação de documentos, dados e informações pesso-
ais e sigilosos no âmbito da Secretaria.45  O texto impôs 
restrições de acesso a diversas informações, tais como o 
controle, distribuição e utilização de efetivo policial exis-
tente por 15 anos; e o histórico dos registros digitais de 
ocorrência, quando não for possível a proteção dos da-
dos pessoais dos envolvidos e testemunhas por 50 anos. 

Duas semanas depois - após manifestações públicas de 
organizações como o Instituto Sou da Paz, que se esfor-
çam para aumentar ainda mais o alcance das políticas de 
segurança pública por meio de pesquisas -, foi publicado 
o Decreto nº 61.836/16, que vedou a fixação prévia de 
sigilo, tornando obrigatória a análise específica das infor-
mações e dados solicitados.46  Merece destaque o artigo 
9 do referido decreto, que estabelece que “as informa-
ções sobre condutas que impliquem violação dos direitos 
humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas não poderão ser objeto de classi-

ficação em qualquer grau de sigilo nem ter seu acesso 
negado”.

Na prática, contudo, o acesso a informações referentes à 
segurança pública em São Paulo se encontra dificultado 
desde a publicação da Resolução SSP-07. Dos 21 pedidos 
de informação via LAI realizados pelo Sou da Paz entre 14 
e 20 de janeiro de 201647, somente nove foram atendi-
dos dentro do prazo legal de 30 dias, sem necessidade de 
recurso. Seis solicitações foram respondidas após interpo-
sição de recurso em 1ª instância, sendo que uma foi res-
pondida apenas parcialmente. Quatro solicitações foram 
negadas após interposição de recurso em 1ª instância, 
sob alegação de que as informações solicitadas não po-
deriam ser fornecidas sem necessidade de retrabalho dos 
dados por parte da Secretaria. Mesmo após recurso em 
2ª instância, esses pedidos ainda não foram respondidos. 
Duas solicitações ficaram sem resposta alguma, inclusive 
após interposição de recurso em 1ª instância.  

42 “Lei de Acesso à Informação – Aspectos Gerais da Lei”, Portal do Governo Federal, acessado em março de 2016. Disponível em: http://migre.me/tqLeo. 
43 Decreto nº 58.052/12, de 16 de maio de 2012. Disponível em: http://migre.me/trkHh.
44 Decreto nº 61.559/15, de 15 de outubro de 2015. Disponível em: http://migre.me/trkJk.
45 Resolução SSP-07, de 03 de fevereiro de 2016. Disponível em: http://migre.me/tqMxa. 
46 Parágrafo único do Artigo 2º do Decreto nº 61.836/16, disponível em: http://migre.me/tqOnS. 
47 Ver ANEXO VI para mais detalhes sobre as solicitações de informação realizadas pelo Instituto Sou da Paz. 
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Solicitações de Informação Realizadas pelo Instituto Sou da Paz (Janeiro / 2016)

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

Por exemplo, em janeiro de 2016 o Instituto Sou da Paz solicitou informações via 
Lei de Acesso à Informação sobre o total de ocorrências registradas como lesão 
corporal seguida de morte, uma rubrica não divulgada pela SSP/SP, mas que 
poderia impactar o volume de mortes violentas no Estado. Em resposta, o De-
partamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil (DAP) alegou não 
ser a instituição responsável pela informação pleiteada, sugerindo que um novo 
pedido fosse feito à SSP/SP. Por sua vez, quando questionada sobre o tratamento 
dos casos classificados como lesão corporal e a sua possível reclassificação, a 
SSP/SP não apresentou resposta às solicitações.

Ainda em janeiro de 2016, o Sou da Paz solicitou dados sobre os Distritos Policiais 
de ocorrência das mortes decorrentes de intervenção policial registradas na Capi-

tal em 2014 e 2015. Em fevereiro, a SSP/SP informou em que “a Resolução SSP-
516, de 15 de dezembro de 2000, que normatiza a coleta de dados referentes 
a mortes decorrentes de intervenção policial, não vislumbra a descentralização 
dessas ocorrências até o nível de Distrito Policial, limitando-se ao nível de De-
partamento”.48

O Ouvidor Geral do Estado deu provimento ao recurso do Sou da Paz em 2ª ins-
tância em fevereiro e determinou que as informações fossem fornecidas, apon-
tando que “a necessidade de trabalhos adicionais para a produção de extrato 
contendo a identificação do boletim de ocorrência e o correspondente distrito 
policial não é suficiente para justificar a negativa de acesso.”49  No dia 9 de 
maio as informações em questão foram disponibilizadas ao público por meio de 
um novo portal de transparência lançado pela Secretaria da Segurança Pública.

48 Solicitação de informação realizada pelo Instituto Sou da Paz no dia 14/01/2016, sob o número de protocolo 5838616621. Resposta recebida no dia 17/02/2016, mesma data em que foi interposto o seguinte recurso: “Recorremos solicitando informações sobre 
os DPs em que foram registradas as 399 ocorrências. Os 399 Boletins de Ocorrência possuem em seus cabeçalhos o número e nome dos DPs em que as mortes foram registradas. A base de dados dos BOs pode ser enviada em planilha de Excel apenas com as 
informações dos distritos das ocorrências, não sendo necessário nenhum retrabalho sobre as informações dos BOs. Não solicitamos acesso a quaisquer dados pessoais sobre vítimas, autores e testemunhas.”. O recurso não foi respondido até a data de publicação 
deste Boletim.   
49 Decisão Ouvidoria Geral do Estado/LAI No. 057/2016, referente ao Protocolo SIC 5838616621.
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Solicitamos, ainda, dados por região sobre os crimes pelos quais foram 
presas em flagrante 133.045 pessoas em 2015. Após esgotados os prazos 
legais para recebimento da resposta mais o período de recurso em 1ª ins-
tância, a SSP/SP determinou, em decisão:

 “a fonte primária de tais informações são os Boletins de Ocorrência, 
que contêm informações sobre dados de vítimas e testemunhas (nome, 
RG, endereço, características pessoais, etc.), desta forma, nos termos 
do artigo 31, §1º, inciso I da Lei nº 12.527/2011, são consideradas 
‘informações pessoais’, e, portanto, com acesso restrito. Assim, para 
promover a exclusão de todos os dados pessoais dos Boletins de Ocor-
rência que versam sobre o pedido, seria necessário trabalho adicional 
de tratamento de informações por parte do ente público, o que não é 
exigível.”50

Entretanto, como há campo específico no Registro Digital de Ocorrências 
(RDO) para as naturezas criminais, estas informações poderiam ser forneci-
das sem necessidade de retrabalho e sem que fossem expostos dados pes-
soais de vítimas, testemunhas ou autores, nunca solicitados pelo Instituto. 

Além disso, o artigo 1º do Decreto nº 61.559/15 – revogado pelo Decreto 
nº 61.836/16 em fevereiro – foi citado em 04 de março de 2016 para 
negar informações solicitadas em outubro de 2015. A resposta da SSP ao 
recurso interposto em 1ª instância proferiu: 

“à vista das alterações promovidas pelo Decreto nº 61.559/15 no texto 
do artigo 33 do Decreto nº 58.052/12, e diante do fato da inexistência 
de edição de novas Tabelas de Classificação de Documentos, Dados 
e Informações Sigilosas pela autoridade competente (...) proponho o 
encaminhamento do expediente ao Excelentíssimo Sr Secretário de Se-
gurança Pública, para que delibere.”

Por fim, destaca-se que o prazo médio para envio de resposta após recurso 
em 1ª instância foi de 19 dias, muito superior ao prazo determinado pela 
lei, de cinco dias.51 

50 Pedido no  5644516598 de 14/01/2016, feito pelo Instituto Sou da Paz à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).  Resposta recebida no dia 17/02/2016, mesma 
data que foi interposto recurso em 2ª instância -  o recurso em 1ª instância já havia sido interposto anteriormente em decorrência do esgotamento do prazo para atendimento da solicitação - solicitando novamente acesso aos dados sobre 
as naturezas criminais que ensejaram as prisões em flagrante realizadas. No dia 26/02/2016, o Instituto Sou da Paz recebeu despacho do Ouvidor Geral do Estado, destinado à SSP/SP, que determinava que o pedido fosse reanalisado 
pela pasta, considerando que solicitações análogas foram atendidas no passado. Contudo, não foi enviada nenhuma resposta após essa data. 
51 Segundo o parágrafo único do artigo 19 do Decreto nº. 58.052/2012, o recurso em 1ª instância “será dirigido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá 
se manifestar, após eventual consulta à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, a que se referem os artigos 11 e 12 deste decreto, e ao órgão jurídico, no prazo de 5 (cinco) dias”.
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente edição do Boletim Sou da Paz Analisa apre-
sentou um cenário positivo com relação aos índices cri-
minais do Estado de São Paulo durante o ano de 2015. 
Os homicídios dolosos, latrocínios, estupros, roubos (ou-
tros) e roubos de veículo registraram queda no compila-
do anual e a letalidade violenta caiu 11,1% no Estado. 
Isso é, sem dúvida, uma vitória. 

Não obstante, o crescimento das mortes cometidas por 
policiais na composição da letalidade violenta no Esta-
do é preocupante – o número de pessoas mortas pelas 
polícias em serviço foi o segundo maior dos últimos dez 
anos. Além disso, a Secretaria da Segurança do Estado 
de São Paulo por vezes negou solicitações de dados re-
alizadas pelo Instituto Sou da Paz, o que dificultou aná-
lises aprofundadas sobre desafios pontuais e impossibi-
litou a proposição de ajustes e correções necessárias à 
atual política de segurança. 

O que pode fazer a SSP/SP para avançar na transparên-
cia e redução dos homicídios e mortes decorrentes de 
ação policial em São Paulo? 

Letalidade Policial 

A Polícia Militar tem um vasto rol de procedimentos que 
regulamentam o uso da força, cuja observância deve ser 
constantemente monitorada. Nesse sentido, impõe-se: i) 
a atualização e divulgação regular dos protocolos ope-

racionais padrão e normas reguladores sobre o uso da 
força; e ii) a análise detalhada dos locais e circunstân-
cias das mortes, o número de envolvidos e os Distritos 
Policiais e batalhões responsáveis pelo maior número de 
ocorrências com vistas a realizar eventuais capacitações, 
investimentos em equipamentos ou afastamentos, den-
tre outras medidas. 

Além disso, é preciso disponibilizar informações sobre o 
cumprimento das Resoluções SSP-05 de janeiro de 2013 
e SSP-40 de março de 2015.  A primeira estabeleceu 
que o pronto atendimento às vítimas de confronto com a 
polícia deve, prioritariamente, ser feito pelo atendimento 
médico de urgência e não pela Polícia Militar. Informa-
ções sobre o socorro de vítimas dever constar em algum 
documento público para que seja possível avaliar o im-
pacto da medida. 

Já a segunda resolução disciplinou o procedimento a 
ser adotado em casos de homicídios por policiais civis, 
militares, integrantes da Polícia Técnico-científica, agen-
tes penitenciários, guardas civis municipais e agentes da 
Fundação CASA no exercício de suas funções, bem como 
em mortes decorrentes de intervenção policial. Entre ou-
tros aspectos positivos, a norma ressaltou a importância 
da preservação do local das mortes e determinou que o 
Ministério Público fosse imediatamente comunicado das 
ocorrências. Sem dados sobre a implementação desses 

requisitos, não é possível verificar a contribuição concre-
ta da medida para a investigação de mortes envolvendo 
agentes de segurança.  

Produção de Dados e Transparência 

Nossas sugestões à SSP/SP para assegurar o direito de 
acesso à informação são: i) observância da publicidade 
como preceito geral e do sigilo como exceção; e ii) divul-
gação de informações de interesse público, independen-
temente de solicitações.  

Com relação à produção de dados de homicídios, é 
fundamental que sejam observados os critérios sobre 
o registro de mortes envolvendo policiais e homicídios 
dolosos, evitando que ocorrências similares sejam regis-
tradas de maneira diferente entre os Distritos Policiais. 
Mortes cometidas por policiais de folga, por exemplo, 
devem ser registradas e contabilizadas na rubrica de 
homicídios dolosos, e eventuais excludentes de ilicitude 
estabelecidas posteriormente.

Ademais, a SSP/SP também deve ampliar a transparência 
sobre mortes suspeitas, lesões corporais seguidas de mor-
te e chacinas (homicídios múltiplos) ocorridas no Estado, 
e ainda compilar e divulgar o índice de letalidade violen-
ta, para esclarecer a plena dimensão da violência letal.
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Finalmente, salienta-se que, como a redução dos 
crimes violentos passa forçosamente por uma me-
lhor compreensão deste fenômeno, é necessário 
realizar uma auditoria dos dados de homicídio pu-
blicados pela SSP/SP ao longo dos últimos anos. 
Isso porque recentemente a Secretaria afirmou que 
as mortes provocadas por policiais de folga com 
provável excludente de ilicitude nunca foram so-
madas ao número de homicídios do Estado.52 Ou 
seja, a Resolução 143 foi desconsiderada uma vez 
que as mortes classificadas pela Corregedoria da 
Polícia Militar como “homicídios dolosos*” até abril 
de 2015 não foram contabilizadas na rubrica “ho-
micídio doloso” divulgada pela SSP/SP, como suge-
re a resolução. 

***
Convivemos no Estado de São Paulo com mais de 
5.000 mortes violentas por ano, além de milha-
res de furtos, roubos e crimes sexuais. Apesar da 
queda nos crimes violentos em 2015, persiste forte 
sensação de insegurança e limitada confiança nas 
forças policiais. 

Avançar no combate ao crime e evitar retroces-
sos dependerá amplamente da implantação de 
uma política pública de segurança transparente, 
objetiva e mensurável. Para tanto, o Palácio dos 
Bandeirantes deveria não apenas disponibilizar in-
formações de interesse público, mas incentivar a 
realização de diagnósticos independentes na área 

da segurança. Dessa maneira, não só estaria esti-
mulando a constante melhora de seus mecanismos 
de controle como também somaria esforços com 
a sociedade – organizada ou não – que poderia 
auxiliar na construção de uma sociedade menos 
violenta. 

52 “Gestão Alckmin dá nova versão sobre mortes por PMs”. Folha de São Paulo, Cotidiano, 10 de novembro de 2015. Disponível em: http://migre.me/tqR5R. 
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ANEXO I 

Lei 9.155, de 15 de maio de 1995

Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação trimestral das informações que especifica
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do § 7.º do Artigo 28 da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Artigo 1.º - A Secretaria da Segurança Pública publicará, trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, os seguintes dados referentes à atuação das policias estaduais, discriminando Capital, 
Grande São Paulo e Interior.
I - número de ocorrências registradas pelas polícias Militar e Civil, por tipos de delitos;
II - número de Boletins de Ocorrência registrados e número de Inquéritos Policiais instaurados pela Polícia Civil;
III - número de civis mortos em confronto com policiais militares e policiais civis;
IV - número de civis feridos em confronto com policiais militares e policiais civis;
V - número de policiais, civis e militares, mortos em serviço;
VI - número de policiais, civis e militares, feridos em serviço;
VII - número de prisões efetuadas pela Polícia Civil e Polícia Militar;
VIII - número de homicídios dolosos, homicídios culposos, tentativas de homicídios, lesões corporais, latrocínios, estupros, sequestros, tráfico de entorpecentes, roubos, discriminando de 
veículos e outros e furtos, discriminando de veículos e outros; e
IX - número de armas apreendidas pelas polícias.
Artigo 2.º - Os dados referentes ao trimestre encerrado, devem ser publicados no Diário Oficial do Estado, no máximo em 30 (trinta) dias após seu término.
Artigo 3.º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Artigo 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 15 de maio de 1995

MÁRIO COVAS
José Afonso da Silva,
Secretário da Segurança Pública
Robson Marinho,
Secretário-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita,
Secretário do Governo e Gestão Estratégica

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 15 de maio de 1995.
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ANEXO II

Resolução SSP nº 516, de 15 de dezembro de 2000

O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA,

Considerando que a eliminação da violência policial é meta de todo e qualquer organismo de segurança pública;

Considerando que a transparência das ações e resultados garantirá, por parte da população e dos organismos de defesa da cidadania, fiscalização da atuação das Polícias e de suas Cor-
regedorias;

Considerando a necessidade de especificar com maior precisão, clareza e transparência as estatísticas de ocorrências envolvendo policiais; e, Considerando a necessidade de atualização 
da Resolução SSP-168/98 em razão das alterações estruturais da Polícia Militar e Polícia Civil introduzidas pelo Decreto Estadual nº 44.447 de 24 de novembro de 1999, republicado em 31 
de dezembro de 1999, e pelo Decreto Estadual nº 44.448 de 24 de novembro de 1999:

RESOLVE:

Artigo 1º - As Corregedorias das Polícias Civil e Militar deverão encaminhar à Coordenadoria de Análise e Planejamento - CAP, até o dia dez de cada mês, quadro estatístico referente às 
ocorrências envolvendo policiais, conforme modelos constantes dos anexos I e II desta Resolução, referente ao mês anterior.

Parágrafo Único - A Coordenadoria de Análise e Planejamento será responsável pelo encaminhamento ao Diário Oficial do Estado para publicação.

Artigo 2º - Caberá às Corregedorias a adoção das providências necessárias para a coleta e tabulação dos referidos dados.

Artigo 3º - Os quadros estatísticos das ocorrências serão encaminhados à CAP, de acordo com o disposto nesta Resolução, a partir do mês de janeiro de 2001.

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SSP-168, de 7 de maio de 1.998.
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ANEXO III

Resolução SSP nº160, de 08 de maio de 2001

Cria o Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais

O Secretário da Segurança Pública,

Considerando a reestruturação das polícias civil e militar 
do Estado de São Paulo decorrente dos Decretos 44.447 e 
44.448 de 24-11-99;

Considerando a necessidade de padronizar e organizar o 
fluxo dos dados coletados pelas Polícias Civil e Militar, a par-
tir dos registros de ocorrências policiais;

Considerando a necessidade de consolidar os dados de 
ocorrências criminais para atender aos princípios da trans-
parência e da publicidade;

Considerando que a uniformidade e a rapidez desses traba-
lhos, além de fornecerem valiosos subsídios de informações 
à Administração Superior da Secretaria da Segurança Públi-
ca e da Sede, norteiam as atuações integradas das Polícias 
Civil e Militar, no objetivo comum de combate à criminali-
dade; resolve:

Artigo 1º - Fica criado o Sistema Estadual de Coleta de 
Estatísticas Criminais, de acordo com o fluxo previsto nesta 
Resolução.

Artigo 2º - As unidades policiais encarregadas das ativida-
des de polícia judiciária e as Organizações Policiais Militares 
- OPMs - deverão preencher mensalmente os formulários 
estatísticos constantes dos Anexos I e II, remetendo-os às 
Unidades/OPMs imediatamente superiores.

Parágrafo único: os dados oficiais divulgados pela Secreta-
ria de Segurança Pública têm por fonte primária o Boletim 
de Ocorrência da Polícia Civil.

Artigo 3º - Os dados coletados pelas Unidades/OPMs subor-
dinadas serão conferidos pelas Unidades/OPMs imediatamente 
superiores sucessivamente até a consolidação geral pela Dele-
gacia Geral de Polícia e pelo Comando Geral da Polícia Militar.

§ 1º - A remessa dos dados à instância superior implica 
na validação das informações prestadas, sendo por elas 
responsável o Delegado de Polícia/Oficial PM chefe/coman-
dante da Unidade/OPM remetente.

§ 2º - Em casos excepcionais, mediante justificativa funda-
mentada, os dados poderão ser corrigidos mediante autori-
zação do nível hierárquico imediatamente superior, respei-
tado o prazo fixado no artigo 4º.

Artigo 4º - A Delegacia Geral de Polícia e o Comando Ge-
ral da Polícia Militar remeterão os dados à Coordenadoria de 
Análise e Planejamento do Gabinete da Secretaria de Segu-
rança Pública até o 20º dia do mês seguinte ao mês da coleta.

Artigo 5º - As Polícias Civil e Militar deverão adotar as provi-
dências necessárias para implantação de sistema eletrônico de 
coleta, armazenamento e recuperação dos dados.

§ 1º - Implantado o sistema eletrônico, o ato de remessa das in-
formações se dará pela liberação de acesso aos dados coletados 
para o nível hierárquico superior.

§ 2 º - A Coordenadoria de Análise e Planejamento - CAP/SSP 
terá acesso aos dados a partir da primeira liberação realizada 
pelas Unidades/OPMs para consultas preliminares.

§ 3º - Sem prejuízo do acesso eletrônico, a remessa de que trata 
o artigo 5º será também realizada por via impressa.

Artigo 6º - Os órgãos responsáveis pela formalização do sis-
tema de coleta e recuperação das informações contidas nesta 
resolução devem disponibilizar os sistemas para as unidades 
policiais até 1º-6-2001.

Artigo 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeito retroativo, para fins de coleta dos dados, 
a partir de 1º-1-2001, revogadas as disposições em contrário, 
em especial, a Resolução SSP-202/93 de 22-12-93.
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ANEXO IV

Resolução SSP nº 161, de 08 de maio de 2001

Dispõe sobre os procedimentos, no âmbito da Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública de São Paulo, visando a publicação trimestral obrigatória 
das informações que especifica a Lei 9.155/95, de 15 de maio 1995.

O Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública,

Considerando a determinação legal de se efetuar a publicação trimestral das infor-
mações especificadas na Lei 9.155/95;

Considerando que a referida lei trata de estatísticas de ocorrências criminais e de da-
dos referentes às ocorrências envolvendo policiais na qualidade de agentes ou vítimas;

Considerando que a coleta de tais informações é disciplinada pelas Resoluções SSP 

516 de 15 de dezembro de 2000 e SSP 160 de 08 de maio de 2001;

Resolve:

Artigo 1º - A Coordenadoria de Análise e Planejamento será responsável pelo 
encaminhamento das informações ao Diário Oficial do Estado para publicação no 
prazo de trinta dias a contar do encerramento do trimestre.

§ 1º - As informações mencionadas no artigo 1º, incisos I, II, VII, VIII e IX da lei 
9155/95 terão por base os dados coletados nos termos da Resolução SSP 160/01.

§ 2º - As informações mencionadas no artigo 1º, incisos III, IV, V e VI da lei 9155/95 
terão por base os dados coletados nos termos da Resolução 516/00.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial, a Resolução SSP-150/95 de 20 de junho de 1995.  

ANEXO V 

Resolução SSP nº 143, de 26 de setembro de 2013
 
Disciplina a inserção de dados no Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Crimi-
nais, instituído pela Resolução SSP-160, de 8-5-2001, pelas unidades policiais encar-
regadas das atividades de polícia judiciária.

O Secretário de Segurança Pública,

Considerando a necessidade de fixação de nova metodologia de rotina de trabalho, 
válida para todo Estado, homogeneizando o entendimento sobre os eventos crimi-
nais entre as Unidades policiais, bem como a necessidade de indicar com exatidão o 
local das ocorrências policiais registradas no Estado de São Paulo,

Considerando as alterações organizacionais ocorridas ou que venham a ocorrer nas 
unidades policiais territoriais e especializadas da Polícia Civil, decorrentes da Reso-
lução SSP- 175/2011, que trata de Reengenharia da Polícia Civil em caráter experi-
mental, resolve:

Artigo 1º - Fica revogada a alínea “d” do artigo 1º da Resolução SSP - 175/2011 
e a sua alínea “a” passa a ter a seguinte redação:

“a - agrupar fisicamente delegacias de polícia, territoriais e especializadas, e respec-
tivos efetivos, unificando o registro de ocorrências porém preservando o registro das 
estatísticas de acordo com as respectivas unidades territoriais previstas em Decreto, 
independentemente dos agrupamentos que vierem a ser realizados”.
Artigo 2º - As ocorrências verificadas em áreas de outras Unidades da Federação e 
registradas em unidades policiais do Estado de São Paulo não devem ser inseridas 
no Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais, instituído pela Resolução 
SSP-160/2001.
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Artigo 3º - A fim de identificar o local das ocorrências policiais re-
gistradas, os campos (colunas) previstos nos itens I, II e III do Anexo 
I da Resolução SSP-160/01 ficam redefinidos na seguinte forma:
1 - Ocorridas e registradas na área da Unidade: contabiliza as 
ocorrências vinculando-as ao local dos fatos e ao local de registro. 
Inclui ocorrências registradas no Distrito Policial e enviadas às uni-
dades especializadas para investigação.
2 - Ocorridas, mas não registradas na área da Unidade: contabili-
za as ocorrências vinculando-as ao local dos fatos e desvincula-as 
do local do registro. Inclui as ocorrências registradas pelas Unida-
des Especializadas.
3 - Não Ocorridas, mas registradas pela Unidade: não contabiliza 
as ocorrências, mas as vincula ao local de registro. Inclui toda ocor-
rência registrada em unidade policial diversa da unidade policial 
territorial do local do fato.
Parágrafo único - A somatória das colunas indicadas nos itens I e II 
deste artigo corresponderá às ocorrências da área para efeito das 
estatísticas criminais.
Artigo 4º - Todas as ocorrências registradas pelas Unidades Poli-
ciais Especializadas, sedes de Departamentos, Divisões Policiais e 
Delegacias Seccionais deverão ser inseridas no campo “não ocorri-
das, mas registradas pela Unidade”, conforme item 3 do artigo 3º 
desta resolução.
§1º - As ocorrências registradas pelas Unidades Policiais Especiali-
zadas citadas no caput deste artigo, mesmo que de sua competên-
cia exclusiva para apuração, deverão ser informadas às Unidades 
territoriais para cômputo na estatística do Distrito Policial dos fatos.
§2º - As Unidades Policiais Especializadas não deverão inserir no 
Sistema Eletrônico de Coleta de Dados as ocorrências procedentes 
de Unidades Policiais Territoriais.

§3º - Excluem-se do caput deste artigo as Delegacias dos Ae-
roportos e a do Porto de Santos por possuírem circunscrição 
exclusiva, apesar de serem Unidades Especializadas.
Artigo 5º - Os casos de Lesão Corporal Decorrente de Inter-
venção Policial e de Morte Decorrente de Intervenção Policial, 
bem como o cômputo de vítimas geradas dessas ações, de-
verão ser contabilizados apartadamente, em quadro próprio, 
conforme regulamentado pela Res 516/00.
Parágrafo único - Diversamente, os registros de ocorrências de 
homicídios dolosos atribuídos a policiais em serviço ou fora de 
serviço, além de classificação própria na forma da Res 516, 
serão contabilizados conjuntamente com os homicídios dolosos 
previstos na forma da Res 160.
Artigo 6º - O Departamento de Inteligência (DIPOL) deverá 
adotar providências técnicas no Sistema Eletrônico de Coleta de 
Dados para assegurar o cumprimento do disposto no artigo 4º 
desta resolução.
Artigo 7º - Os registros de ocorrências referidos no artigo 4º 
desta resolução deverão ser encaminhados à unidade policial 
do local do fato para inserção dos dados na coluna 2 (ocorri-
das mas não registradas na área da Unidade) do anexo I do 
Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais em tempo 
hábil para sua contabilização na estatística referente à data da 
ocorrência.
§1º - Para agilidade no processo, deverá ser utilizado como 
meio de comunicação o correio eletrônico oficial das Unidades 
envolvidas, com cópia à Seccional a que pertence a Unidade 
Policial que receberá a notícia.
§2º - Sendo verificada distribuição incorreta da ocorrência, 
a Unidade que receber a notícia deverá repassar diretamente 
à Unidade correta, com cópia ao Seccional competente, bem 
como com cópia à origem.

Artigo 8º - Para fins do disposto no §2º do artigo 3º da Res 
SSP-160/01, considera-se caso excepcional para efeito de cor-
reção de dados o erro no lançamento dos dados no Sistema 
Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais.
§1º - Nova interpretação da natureza jurídica da ocorrência 
após a consolidação do dado no Sistema Estadual de Coleta 
de Estatísticas Criminais não deverá resultar na alteração da 
estatística.
§2º - Respeitada a vedação do parágrafo anterior, no caso 
de morte violenta, a informação sobre a alteração da natureza 
jurídica da ocorrência decorrente de morte superveniente da ví-
tima ou de nova interpretação do fato no curso da investigação 
policial deverá ser acrescentada à planilha constante do Anexo 
I desta Resolução e comunicada à Coordenadoria de Análise 
e Planejamento, conforme trâmite estabelecido pela Resolução 
SSP 215, de 21-12-2011.
Artigo 9º - O artigo 2º Caput da Resolução SSP 215, de 21-
12-2011, passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 2º - Todas as unidades policiais responsáveis pela 
alimentação do mencionado sistema deverão elaborar, sepa-
radamente, uma planilha em formato digital, contendo o(s) 
número(s) do(s) RDO(s) relativos a cada um dos Homicídios 
Dolosos, Latrocínios e casos de morte violenta em que houver 
alteração da natureza jurídica da ocorrência em razão de morte 
superveniente da vítima ou de nova interpretação do fato.
Artigo 10º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE ANALISE E PLANEJAMENTO
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Número Data Órgão demandado Solicitação Status
1 14/01/2016 SSP/SP Homicídios dolosos cometidos por policiais militares fora de serviço 

são contabilizados na rubrica de homicídios dolosos publicada no 
site da SSP/SP? 

Resposta recebida dentro do prazo.

2 14/01/2016 SSP/SP Como são produzidas as estatísticas das corregedorias de polícia 
no âmbito da resolução 516/2000? Quais os procedimentos de 
coleta de dados e como essas informações são integradas à reso-
lução 160/2001? 

Resposta recebida após recurso em 1ª  instância.

3 14/01/2016 SSP/SP Em quais localidades o Sistema Detecta está funcionando? Desde 
quando? Quais as atividades desenvolvidas? 

Resposta parcial - Não foram informadas as localidades.

4 14/01/2016 SSP/SP Ao longo de 2014 e 2015, quantas operações relacionadas à Lei 
dos Desmanches foram desenvolvidas? Por favor, especifique: data 
de cada operação, tipo de ação desenvolvida, local em que a ação 
foi desenvolvida e principais resultados.

Resposta recebida após recurso em 1ª instância, passados 39 
dias.

5 14/01/2016 Departamento de Inteligência da 
Polícia Civil (DIPOL)

Qual o total de ocorrências registradas na rubrica “Morte Suspeita” 
em 2012, 2013, 2014 e 2015 na Capital? 

Resposta recebida dentro do prazo.

6 14/01/2016 Departamento de Inteligência da 
Polícia Civil (DIPOL)

Qual o total de ocorrências registradas na rubrica “Morte Suspeita” 
em 2012, 2013, 2014 e 2015 na Grande São Paulo? 

Resposta recebida dentro do prazo.

7 14/01/2016 Departamento de Inteligência da 
Polícia Civil (DIPOL)

Qual o total de ocorrências registradas na rubrica ”Morte Suspeita” 
em 2012, 2013, 2014 e 2015 no Interior? 

Resposta recebida dentro do prazo.

8 14/01/2016 SSP/SP Ocorrências registradas inicialmente no BEE como ”Morte Suspei-
ta” podem ser reavaliadas e contabilizadas como homicídio? Em 
caso afirmativo, como ocorre esse processo? Qual o limite temporal 
para que tais ajustes aconteçam? 

Resposta parcial - Não foi informado o limite temporal.

9 14/01/2016 Departamento de Inteligência da 
Polícia Civil (DIPOL)

Qual o total de ocorrências registradas na rubrica “lesão corporal 
seguida de morte” em 2012, 2013, 2014 e 2015 na Capital? 

Resposta negativa - Alegação de que a solicitação deveria ser 
redirecionada à SSP/SP.

10 14/01/2016 Departamento de Inteligência da 
Polícia Civil (DIPOL)

Qual o total de ocorrências registradas na rubrica “lesão corporal 
seguida de morte” em 2012, 2013, 2014 e 2015 na Grande São 
Paulo?

Resposta negativa - Alegação de que a solicitação deveria ser 
redirecionada à SSP/SP.

11 14/01/2016 Departamento de Inteligência da 
Polícia Civil (DIPOL)

Qual o total de ocorrências registradas na rubrica “lesão corporal 
seguida de morte” em 2012, 2013, 2014 e 2015 no Interior? 

Resposta negativa - Alegação de que a solicitação deveria ser 
redirecionada à SSP/SP.

12 14/01/2016 SSP/SP Qual o total de inquéritos policiais instaurados por crime (segundo 
o Boletim Eletrônico Estatístico - BEE) em cada um dos DPs da 
cidade de São Paulo em 2015? 

Resposta recebida após recurso em 1ª instância, passados 76 
dias da solicitação original.

ANEXO VI

SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO REALIZADAS PELO SOU DA PAZ
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13 14/01/2016 SSP/SP Qual o total de inquéritos policiais instaurados para os crimes de 
homicídio doloso, latrocínio, roubo (outros consumados, carga, 
banco, transeunte, telefone celular, residência, condomínio, etc.), 
roubo de veículo, estupro e extorsão mediante sequestro nos anos 
de 2014 e 2015 na Capital? 

Resposta recebida após recurso em 1ª instância, passados 76 
dias da solicitação original.

14 14/01/2016 SSP/SP Qual o total de inquéritos policiais instaurados para os crimes de 
homicídio doloso, latrocínio, roubo (outros consumados, carga, 
banco, transeunte, telefone celular, residência, condomínio, etc.), 
roubo de veículo, estupro e extorsão mediante sequestro nos anos 
de 2014 e 2015 na Grande São Paulo? 

Resposta recebida após recurso em 1ª instância, passados 76 
dias da solicitação original.

15 14/01/2016 SSP/SP Qual o total de inquéritos policiais instaurados para os crimes de 
homicídio doloso, latrocínio, roubo (outros consumados, carga, 
banco, transeunte, telefone celular, residência, condomínio, etc.), 
roubo de veículo, estupro e extorsão mediante sequestro nos anos 
de 2014 e 2015 no Interior (por DEINTER)? 

Solicitação ignorada, mesmo após recurso em 1ª instância.

16 14/01/2016 SSP/SP Solicitamos as informações abaixo, referentes às ocorrências de 
“chacinas” registradas no Estado de São Paulo no ano de 2015: 
- Número de ocorrências na Capital, Grande São Paulo e Interior; - 
Número de vítimas fatais e não fatais de cada chacina e idade das 
vítimas na Capital, Grande São Paulo e Interior; - Inquéritos Poli-
ciais instaurados na Capital, Grande São Paulo e Interior; - Status 
das investigações: em andamento ou concluída; se concluída, com 
pedido de arquivamento ou denúncia (Capital, Grande São Paulo 
e Interior); - Para os inquéritos concluídos com autoria, dados dos 
autores: sexo, cor, idade e profissão (Capital, Grande São Paulo e 
Interior).

Resposta parcial recebida após recurso em 1ª instância, 
passados 53 dias da solicitação original - Não foram enviadas 
informações sobre arquivamento ou denúncia dos casos escla-
recidos, tampouco informações detalhadas por vítima (Alega-
ção de que essas informações não são sistematizadas segundo 
a solicitação, ainda que no ano passado tenham sido enviadas 
informações análogas ao Instituto Sou da Paz).

17 14/01/2016 SSP/SP Por quais crimes indivíduos foram presos em flagrante em 2014 e 
2015 na Capital? (distribuição percentual)

Após recurso em 1ª instância, a SSP/SP alegou não poder 
responder, pois “quanto às prisões em flagrante realizadas, de-
sagregadas por naturezas criminais, insta pontuar que a fonte 
primária de tais informações são os Boletins de Ocorrência, que 
contêm informações sobre dados de vítimas e testemunhas 
(nome, RG, endereço, características pessoais, etc.), desta for-
ma, nos termos do artigo 31, §1º, inciso I da Lei nº 12.527/2011, 
são consideradas “informações pessoais”,e, portanto, com 
acesso restrito. 
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18 14/01/2016 SSP/SP Por quais crimes indivíduos foram 
presos em flagrante em 2014 e 2015 
na Grande São Paulo? (distribuição 
percentual)

19 14/01/2016 SSP/SP Por quais crimes indivíduos foram 
presos em flagrante em 2014 e 2015 no 
Interior? (distribuição percentual)

20 14/01/2016 SSP/SP Qual o total de mortes decorrentes de 
intervenção policial (MDIP) registradas 
na Capital em 2015 (PM e PC)? Qual 
a distribuição dessas ocorrências 
entre os distritos policiais da Capital 
– quantas ocorrências de MDIP foram 
registradas em cada DP?

Após recurso em 1ª instância, a SSP/SP alegou que a Resolução SSP-516 de 2000 “não vislumbra a descentralização des-
sas ocorrências até o nível de Distrito Policial, limitando-se ao nível de Departamento (...)”. Após recurso em 2ª instância, o 
Instituto Sou da Paz recebeu cópia de despacho do Ouvidor Geral do Estado encaminhado à SSP/SP, determinando que as 
informações fossem fornecidas, pois “a necessidade de trabalhos adicionais para a produção de extrato contendo a identi-
ficação do Boletim de Ocorrência e o correspondente Distrito Policial não é suficiente para justificar a negativa de acesso, 
porque o acesso por meio de extrato está expressamente previsto no texto legal”. Passados 38 dias desde a assinatura do 
despacho, o Instituto Sou da Paz não recebeu nova resposta da SSP/SP.

21 20/01/2016 SSP/SP Ocorrências registradas inicialmente 
no BEE como ”Lesão Corporal Dolosa” 
ou “Lesão Corporal Culposa” podem 
ser reavaliadas e contabilizadas como 
homicídios? Em caso afirmativo, como 
ocorre esse processo? Qual o limite 
temporal para que tais ajustes aconte-
çam? 

Solicitação refeita após orientação de que dados sobre lesão corporal seguida de morte deveriam ser solicitados à SSP/SP. 
Passados 75 dias da solicitação original, nenhuma resposta foi recebida.
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