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APRESENTAÇÃO 

A publicação de estatísticas criminais consistentes é indispensável para o desenho e avaliação de políticas efetivas de prevenção e 
redução da letalidade e crimes violentos. 

O Estado de São Paulo, que foi pioneiro na publicação regular de estatísticas criminais, alterou em abril de 2015 o formato de divulga-
ção de dados sobre mortes provocadas por policiais militares de folga. Essa mudança gerou questionamentos por parte da imprensa 
em novembro sobre a série histórica de homicídios dolosos e alimentou uma crise de confiabilidade acerca da produção de estatísticas 
oficiais sobre segurança pública no Estado.1  

Desse modo, a presente edição do boletim Sou da Paz Analisa traz “Perguntas e Respostas” sobre a produção de estatísticas crimi-
nais no Estado de São Paulo e a alteração promovida pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) na classificação das mortes cometi-
das por policiais militares de folga. Na sequência, será apresentado um diagnóstico da qualidade das estatísticas sobre homicídio em 
São Paulo segundo os critérios do Protocolo de Bogotá, norma internacional sobre a qualidade dos dados de homicídio na América 
Latina e Caribe. Por fim, serão discutidas as tendências criminais durante o terceiro trimestre de 2015, análise realizada regularmente 
em outras edições desse boletim.        

1. “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.
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AS ESTATÍSTICAS CRIMINAIS PAULISTAS

1. Como e quando são publicadas as estatísticas criminais oficiais do Estado de São Paulo?

Os dados criminais em São Paulo têm por fonte primária os Boletins de Ocorrência (BO) da Polícia Civil, fornecidos à Coordenadoria de Análise 
e Planejamento (CAP) da SSP conforme exige a Resolução SSP-160/2001.2  Além disso, o órgão recebe dados sobre produtividade, provenientes 
das polícias, letalidade e vitimização policial, enviados pelas Corregedorias, no âmbito da Resolução SSP-516/2000.3 

A CAP realiza a publicação mensal e trimestral dessas informações tanto no Diário Oficial como no site da SSP, seguindo as determinações da Lei 
9.155/1995 (que obriga a publicação trimestral das informações) e a Resolução SSP-161/2001 (que trata das fontes para coleta de dados).4 

2. Como as Corregedorias de Polícia classificam mortes cometidas por policiais?

De acordo com a Resolução SSP-516/2000, as Corregedorias das Polícias Civil e Militar devem encaminhar à CAP até o dia 10 de cada mês um 
quadro estatístico referente às ocorrências envolvendo policiais. Os casos com resultado morte são contabilizados nas seguintes categorias: 

• “Morte decorrente de intervenção policial” cometida por policial em serviço; 
• “Morte decorrente de intervenção policial” cometida por policial fora de serviço;
• “Homicídio doloso” cometido por policial em serviço;
• “Homicídio doloso” cometido por policial fora de serviço.

Em janeiro de 2006 a Corregedoria da Polícia Militar passou a utilizar não mais quatro e sim cinco categorias de classificação para publicação 
dos dados sobre pessoas mortas por policiais militares. 

• “Morte decorrente de intervenção policial” cometida por policial em serviço; 
• “Morte decorrente de intervenção policial” cometida por policial fora de serviço; 
• “Homicídio doloso” cometido por policial em serviço;
• “Homicídio doloso” cometido por policial fora de serviço;
• “Homicídio doloso” cometido por policial fora de serviço “com provável excludente de ilicitude”.

2. Resolução SSP-160/2001, disponível em: http://goo.gl/Gv7h9i.
3. Resolução SSP-516/2000, disponível em: http://migre.me/s9uNj.
4. Lei 9.155/1995, disponível em: http://migre.me/si8BH; Resolução SSP-161/2001, disponível em: http://migre.me/s9uLY.

I. Perguntas e Respostas 
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I. Perguntas e Respostas 

A nova categoria, “homicídio doloso fora de serviço com provável excludente de ilicítude”, contemplava as ocorrências em que policiais milita-
res fora de serviço usaram a força letal em legítima defesa própria ou de terceiros. 

Já a Polícia Civil manteve o formato da Resolução 516 (somente quatro categorias de classificação para mortes provocadas por policiais civis).

3. Como a Secretaria da Segurança Pública (SSP) classifica homicídios e mortes cometidas por policiais?

De acordo com os procedimentos para contagem de crimes estabelecidos pela Resolução SSP-143/2013, os homicídios dolosos cometidos por po-
liciais em serviço ou fora de serviço – e assim classificados pelas Corregedorias – devem ser contabilizados junto aos homicídios dolosos “comuns”.5 

Em contrapartida, as mortes decorrentes de intervenção policial cometidas por policiais em serviço ou fora – que assim forem denominadas 
pelas Corregedorias – não seriam somadas aos homicídios dolosos “comuns”.

Figura 1 - Produção das Estatísticas da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo

Fonte: Resolução SSP-156/2000, Resolução SSP-161/2001 e Resolução SSP-143/2013.
Elaboração: Instituto Sou da Paz

5. Resolução SSP-143/2013, disponível em: http://migre.me/siac3.
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I. Perguntas e Respostas 

4. Qual foi a alteração promovida pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) em abril de 2015? 

A partir de abril de 2015 a Corregedoria da Polícia Militar passou a publicar os casos de “homicídio doloso fora de serviço com provável ex-
cludente de ilicitude” (Fora de Serviço*) na categoria de “mortes decorrentes de intervenção policial” cometidas por policiais militares fora de 
serviço. Desse modo, a linha sobre “mortes decorrentes de intervenção policial fora de serviço” passou a ser preenchida e a linha de “homicí-
dios dolosos fora de serviço com provável excludente de ilicitude” deixou de ser utilizada.

Figura 2 – Divulgação de Dados sobre Mortes Cometidas por Policiais Militares em São Paulo

Fonte: Corregedoria da Polícia Militar
Elaboração: Instituto Sou da Paz
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I. Perguntas e Respostas 

5. Qual foi a justificativa para a mudança?

A alteração na publicação dos dados sobre homicídios dolosos envolvendo policiais militares de folga em São Paulo não foi acompanhada de 
ampla divulgação em abril de 2015, tampouco foi apresentada uma nota metodológica com uma revisão da série histórica explicitando as 
categorias que sofreram alterações. 

Após o jornal Folha de S. Paulo noticiar em novembro de 2015 que uma “manobra da gestão Alckmin” teria diminuído o número de homicí-
dios em São Paulo, a SSP esclareceu no dia 13 que as “as mortes legítimas praticadas por PMs em folga, sem indício de ilicitude, nunca foram 
consideradas homicídios”.6 A mudança não teria, portanto, afetado a série histórica de homicídios dolosos.

6. Qual foi o impacto da alteração?  

Ao trazer para o site da SSP os dados sobre mortes provocadas por policiais militares de folga, antes só publicados no Diário Oficial do Estado 
pela Corregedoria da Polícia Militar, a medida adotada em março tornou essas informações mais acessíveis ao público leigo. No entanto, a 
ausência de uma divulgação efetiva em março e abril sobre o porquê da mudança metodológica contribuiu para questionamentos quanto à 
fiabilidade das estatísticas publicadas pela Secretaria. 

Pois bem, se por um lado, os homicídios dolosos provocados por policiais militares fora de serviço com provável excludente de ilicitude eram 
contabilizados na estatística de homicídios da SSP antes de abril de 2015, conforme obriga a Resolução SSP-143, 102 ocorrências entre abril e 
setembro de 2015 não foram contabilizadas nas estatísticas de homicídio doloso publicadas pela Secretaria da Segurança Pública.7  

Pelo outro lado, se não houve mudança na série histórica de homicídios dolosos, como colocou a SSP, ao menos 235 mortes cometidas por 
policiais militares fora de serviço desde outubro de 2013 não foram contabilizadas.

Não há como fugir da necessidade de aprimorar a qualidade e ampliar a transparência dos dados de homicídio no Estado de São Paulo. Nesse 
contexto, veio em boa hora a publicação em novembro de 2015 do Protocolo sobre a Qualidade dos Dados de Homicídio para a América 
Latina e Caribe, também conhecido como Protocolo de Bogotá.8

6. ”Folha de S. Paulo reconhece erro em reportagem que apontou manobra em estatísticas”, Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, 13 de novembro de 2015, disponível em: http://www.ssp.sp.gov.br/noticia/lenoticia.aspx?id=36476. 
7. “São Paulo precisa avançar na transparência de estatísticas criminais e dados sobre a atuação das polícias”, 12 de novembro de 2015, Instituto Sou da Paz, disponível em: http://goo.gl/IsJQ7Z. 
8. “Protocolo sobre a Qualidade dos Dados de Homicídio para a América Latina e Caribe”, Bogotá, 2015, disponível em: http://migre.me/s9AYk. 
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II. Protocolo de Bogotá: Diagnóstico Geral dos Dados sobre Homicídio

O Protocolo de Bogotá sobre a Qualidade dos Dados de Homicídios para a América Latina e Caribe orienta sobre a padronização e melhoria 
dos dados de homicídio em nível regional, constituindo uma importante referência para o aperfeiçoamento das estatísticas oficiais de violência 
letal intencional. Foi elaborado em setembro de 2015 por mais de 90 especialistas em segurança pública, instituições de estatística, autoridades 
governamentais, membros de instituições de justiça criminal e de saúde, e acadêmicos oriundos do Brasil, Colômbia, Chile, Argentina, México, 
Peru, Honduras, Jamaica, El Salvador, Venezuela, Panamá e Costa Rica.9 O Instituto Sou da Paz contribuiu para o desenho do protocolo, junto 
a outras organizações da sociedade civil.

Os critérios estabelecidos pelo Protocolo de Bogotá sobre a qualidade dos dados de homicídio dos países da região consideram as principais 
fontes de informação sobre o fenômeno – atestados de óbito dos sistemas de saúde e registros criminais produzidos pelos sistemas de segu-
rança pública – e se organizam em oito áreas temáticas. São elas: 

1. Unidade de registro de homicídio;
2. Definição de homicídio; 
3. Informações mínimas no registro de morte;
4. Dados desconhecidos e indeterminados;
5. Convergência entre dados da saúde e segurança pública;
6. Mecanismos para verificação e validação de dados;
7. Disseminação e transparência;
8. Periodicidade.

9.  A iniciativa foi impulsionada pela Open Society Foundations, Laboratório de Análise da Violência, Câmara de Comercio de Bogotá, e o Ministério da Justice e Promo-
toria Geral da Colômbia. A lista de pessoas que participaram da construção do Protocolo de Bogotá está disponível em http://goo.gl/xPQFPr.

AS ESTATÍSTICAS CRIMINAIS PAULISTAS
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II. Protocolo de Bogotá: Diagnóstico Geral dos Dados sobre Homicídio

Unidade de registro de homicídio 

O que diz o Protocolo

A unidade de registro do homicídio doloso deve ser a vítima e não a ocorrência. Entretanto, os dois dados devem ser disponibilizados, assim 
como informações sobre vítimas que morreram em um mesmo episódio.

Adequação dos dados de São Paulo ao Protocolo

A Secretaria da Segurança Pública publica desde 2005 o número de ocorrências e de vítimas de homicídio doloso no Estado de São Paulo. 
Porém, as taxas de homicídio divulgadas pela SSP costumam ser calculadas apenas com base no número de ocorrências.

Além disso, não são publicados dados sobre chacinas (homicídios múltiplos), de modo que a compreensão deste fenômeno, infelizmente ainda 
recorrente em São Paulo, fica prejudicada. Cabe destacar que, pelo menos até agosto de 2015, não havia um critério único em todas as regiões 
do Estado para classificar ocorrências como chacinas, conforme destacado pelo Instituto Sou da Paz em setembro.10 

Definição de homicídio

O que diz o Protocolo

Estatísticas de homicídio devem incluir todas as mortes causadas intencionalmente por terceiros, o que exclui homicídios culposos. Portanto, 
devem incluir as mortes provocadas por agentes públicos, mesmo que durante o exercício de seu dever legal, e mortes em decorrência de 
sequelas de agressões e intervenções legais.11

10. “Boletim Sou da Paz Analisa: 1º Semestre de 2015”, Instituto Sou da Paz, setembro de 2015, disponível em: http://migre.me/s9z7T. 
11. Cabe destacar que essa definição de homicídio é valiosa à medida que não depende de definições legais, que variam entre os países, e não está condicionada ao resultado da apuração das mortes.
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II. Protocolo de Bogotá: Diagnóstico Geral dos Dados sobre Homicídio

Adequação dos dados de São Paulo ao Protocolo

A divulgação de estatísticas de violência letal intencional pela SSP se divide entre as seguintes categorias: homicídio doloso, latrocínio, mortes 
por policiais civis ou militares em serviço, e mortes por policiais civis ou militares de folga. Dados sobre lesões corporais seguidas de morte 
em São Paulo não são publicados. Pelos critérios do Protocolo de Bogotá, todas essas mortes deveriam compor a categoria “homicídio”, sem 
prejuízo à publicação dos dados desagregados, pois se referem a situações em que um terceiro provocou intencionalmente a morte de outrem.  

Informações mínimas no registro de morte e limites para dados desconhecidos

O que diz o Protocolo

São indispensáveis ao registro de um homicídio informações sobre a vítima e o evento, e, quando possível, sobre o agressor. Além disso, o 
Protocolo define os limites percentuais para as informações faltantes ou ignoradas sobre as mortes violentas intencionais a seguir:

a. Percentual máximo de vítimas de sexo ignorado: 1%;
b. Percentual máximo de vítimas de idade ignorada: 5%;
c. Percentual máximo de homicídios cujo município de ocorrência é desconhecido: 10%;
d. Percentual máximo de mortes por causas externas de intencionalidade indeterminada: 10%;
e. Percentual máximo de categorias residuais de mortes violentas (encontro de cadáver, morte a esclarecer) como parcela do total de mortes 
violentas (somados os homicídios e categorias residuais): 10%;
f. Percentual máximo de homicídios por meios indeterminados: 5%.

Adequação dos dados de São Paulo ao Protocolo

O Instituto Sou da Paz realizou uma pesquisa em 2013 com base em todos os boletins de ocorrência de homicídio doloso registrados na Capital 
entre janeiro de 2012 e junho de 2013.12 Dentre outras fragilidades verificadas, 2% dos registros não informaram o sexo das vítimas e 26,2% 
não apresentaram informações sobre a sua idade.13

12. “Homicídios na cidade de São Paulo: Diagnóstico das ocorrências registradas entre janeiro de 2012 e junho de 2013”, Instituto Sou da Paz, 2013, disponível em: http://migre.me/s9zao. 
13. Ibid.
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II. Protocolo de Bogotá: Diagnóstico Geral dos Dados sobre Homicídio

De fato, as informações oriundas dos registros criminais e divulgados pela SSP no “Perfil de Homicídio” contêm deficiências quanto à caracteri-
zação das vítimas, sendo os percentuais de vítimas com idade e sexo ignorados superiores aos recomendados pelo Protocolo, conforme indica 
a Tabela 1. Cabe destacar, ainda, que a SSP não divulga informações sobre instrumentos utilizados nas ocorrências, tampouco o número de 
“mortes suspeitas” registradas no Estado. 

Oriundos de atestados de óbito, os dados sobre homicídios de São Paulo divulgados pelo Departamento de Informática do Ministério da Saúde 
(DATASUS) atendem ao padrão estabelecido pelo Protocolo.14 

Tabela 1 - Adequação dos Dados de São Paulo ao Protocolo de Bogotá

14. “Estatísticas Vitais”, Departamento de Informática do Ministério da Saúde, 2015, disponível em: http://migre.me/s9zut. 
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Convergência entre dados da saúde e segurança pública

O que diz o Protocolo

O grau máximo de divergência entre os dados oriundos de atestados de óbito e registros criminais deve ser de 20%.

Adequação dos dados de São Paulo ao Protocolo

Conforme exposto anteriormente, não há clareza sobre a contabilização das mortes provocadas por policiais militares de folga nos homicídios 
dolosos em São Paulo.

Caso essas mortes não tenham sido incluídas entre os homicídios em 2013 (“Cenário 1”), o número de vítimas de violência letal intencional no 
Estado naquele ano foi de 5.643.15  Ou seja, a divergência entre os dados da segurança pública e da saúde seria de 6,5%. 

Se as vítimas de mortes por policiais militares fora de serviço foram incluídas entre as vítimas de homicídio doloso (“Cenário 2”) – conforme de-
terminado pela Resolução SSP 143, o número de vítimas de violência letal intencional no Estado em 2013 foi de 5.472 e a divergência entre os 
dois dados chegaria a 9,4%. De toda forma, em ambos os cenários, os dados de São Paulo atendem ao critério de qualidade de convergência 
entre os dados da saúde e da segurança pública.

II. Protocolo de Bogotá: Diagnóstico Geral dos Dados sobre Homicídio

Tabela 2 – Homicídios, segundo o Protocolo de Bogotá (Dados da Saúde)

15. O ano de 2013 foi utilizado como referência por tratar-se do último ano disponível para consulta no DATASUS. 
16. 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 autoprovocadas (suicídios). Porém, como 
se trata de um número pequeno – 35 óbitos, no total -, optou-se por incluí-los na somatória de homicídios.
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II. Protocolo de Bogotá: Diagnóstico Geral dos Dados sobre Homicídio

Tabela 3 – Homicídios, Definição do Protocolo de Bogotá (Dados da Segurança)

Mecanismos para verificação e validação de dados

O que diz o Protocolo

Um mecanismo ou órgão técnico que conte com servidores, acadêmicos e representantes da sociedade civil deve verificar a consistência dos 
dados de homicídio, em um processo de cruzamento que combine fontes oficiais e possíveis fontes externas.

Adequação dos dados de São Paulo ao Protocolo

Por força da Resolução SSP-86, foi instituída em 2013 na SSP a Câmara Técnica de Análise, Pesquisa e Estatísticas em Segurança Pública e 
Atividade Policial, voltada a aprimorar a qualidade e divulgação de informações sobre segurança pública no estado de São Paulo. O grupo 
tem caráter consultivo e conta com a participação de representantes de órgãos públicos e organizações sociais. Infelizmente, a Câmara não se 
reúne desde o primeiro semestre de 2014.17

17.  “Memória da política de segurança pública de São Paulo”, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2015, disponível em: http://migre.me/s9zJu. 
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Disseminação e transparência

O que diz o Protocolo

Dados oficiais e modificações posteriores de metodologia devem ser disseminados amplamente. Microdados relacionados às vítimas também 
devem ser acessíveis ao público, excluídas as informações que permitam a identificação pessoal. Todos os dados devem ser acompanhados de 
descrições metodológicas que permitam a sua interpretação adequada.

Adequação dos dados de São Paulo ao Protocolo

O Estado de São Paulo foi pioneiro na divulgação trimestral das estatísticas criminais desde 1995. No entanto, nem sempre divulga com a 
transparência devida mudanças metodológicas que afetam a série histórica, como ficou claro em novembro de 2015 com os questionamentos 
acerca da contabilização das mortes por policiais militares fora de serviço com provável excludente de ilicitude.

Periodicidade

O que diz o Protocolo

Registros oriundos do sistema de segurança pública devem ser publicados, no mínimo, a cada seis meses, sendo que o prazo máximo de di-
vulgação para dados originados de atestados de óbito é de 18 meses. 

Adequação dos dados de São Paulo ao Protocolo

As estatísticas criminais de São Paulo são divulgadas a cada trimestre desde 1995 por força das disposições da Lei 9.155. Além disso, a SSP 
divulga mensalmente o balanço das ocorrências policiais registradas no Estado e por região, inclusive por distrito policial.

A próxima seção do boletim Sou da Paz Analisa apresenta uma análise sobre os crimes violentos ocorridos no Estado de São Paulo durante o 
terceiro trimestre de 2015 e a composição da letalidade violenta, conforme os critérios do Protocolo de Bogotá. 

II. Protocolo de Bogotá: Diagnóstico Geral dos Dados sobre Homicídio
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I. Principais Resultados 

ANÁLISE DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015

Letalidade Violenta

• Foi verificada redução de 9,7% no total de mortes violentas no Estado (homicídios dolosos, latrocínios e mortos decorrentes de ação policial).

Letalidade e Vitimização Policial

• Houve redução de 10,5% no total de pessoas mortas pelas Polícias Civil e Militar em serviço e fora de serviço no Estado.
• A cada 100 vítimas de violência letal intencional no Estado, 16 foram mortas por policiais civis e militares em serviço e fora de serviço.
• Observou-se redução de 13,6% do número de policiais civis e militares mortos em serviço e fora de serviço.

Crimes Violentos 

• Todos os crimes que compõem a categoria “Crimes Violentos” apresentaram redução no Estado.18 
• Considerando os três trimestres de 2015, cinco dos seis crimes violentos caíram em todos os trimestres quando comparados a 2014.

Atividade Policial

• Houve aumento de 12,5% no número de armas apreendidas na Capital. 
• Apesar do aumento na participação das prisões por mandado no total de prisões efetuadas, o número de prisões em flagrante aumentou.

18.  Compõem a categoria “Crimes Violentos” os crimes de homicídio doloso (com intenção de matar), latrocínio (roubo seguido de morte), estupro, extorsão mediante sequestro, roubo de veículos e roubo (outros).
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II. Letalidade Violenta

ANÁLISE DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015

Um total de 1.203 pessoas foram vítimas de homicídio doloso, latrocínio e intervenção policial no Estado de São Paulo durante o terceiro tri-
mestre de 2015. Se as mortes provocadas por policiais militares fora de serviço com provável excludente de ilicitude não compunham a rubrica 
“homicídio doloso” divulgada pela SSP em 2014, conforme a Secretaria afirmou, houve uma queda de 9,7% na letalidade violenta quando 
comparados os terceiros trimestres de 2014 e 2015. 

Tabela 4 – Letalidade Violenta (excluindo o “homicídio doloso cometido por policial militar com 
excludente de ilicitude” das “Vítimas de Homicídio Doloso”)

Fonte: SSP/SP e Corregedorias das Polícias Civil e Militar
Elaboração: Instituto Sou da Paz
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III. Letalidade e Vitimização Policial

ANÁLISE DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015

Policiais civis e militares em serviço foram responsáveis por 135 mortes entre julho e setembro de 2015, uma redução de 17,7% para o Estado.19  
Este resultado chama atenção, pois durante o primeiro semestre de 2015 houve um aumento de 9,8% das mortes cometidas por policiais civis 
e militares em serviço no Estado – o maior número já registrado para um primeiro semestre desde 2004.

Em relação ao volume total de mortes cometidas por policiais civis e militares em serviço e fora de serviço, incluindo mortes decorrentes de 
intervenção policial e homicídios dolosos, houve queda na ordem de 10,5% entre os terceiros trimestres de 2014 e 2015.

Tabela 5 - Pessoas Mortas pelas Polícias Civil e Militar no Estado

Fonte: Corregedorias das Policiais Civil e Militar
Elaboração: Instituto Sou da Paz
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III. Letalidade e Vitimização Policial

Tabela 6 - Pessoas Mortas pelas Polícias Civil e Militar no Estado

Destaca-se que a maior queda entre as mortes provocadas por policiais na comparação entre os terceiros trimestres de 2014 e 2015 no Estado 
foi verificada nas mortes cometidas por policiais militares em serviço. 

No caso da Polícia Civil, além do aumento registrado nesse trimestre, verificou-se que o número de mortes por policiais civis em serviço nos três 
primeiros trimestres de 2015 foi 166,7% maior do que em 2014.

19. Todos os cálculos apresentados nesta seção têm como base os dados publicados mensalmente no Diário Oficial do Estado pelas Corregedorias das Polícias Civil e Militar.

Fonte: Corregedorias das Policiais Civil e Militar / Elaboração: Instituto Sou da Paz
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III. Letalidade e Vitimização Policial

Embora não haja consenso sobre o patamar aceitável de letalidade policial, especialistas em segurança pública, como o respeitado Paul G. 
Chevigny, identificam três fatores que costumam associar-se ao uso excessivo da força letal por parte de agentes de segurança: i) a relação 
entre o número total de pessoas mortas e feridas pelas polícias; ii) a relação entre o número de policiais mortos e o total de pessoas mortas 
pelas polícias; e iii) a participação das mortes cometidas por policiais no total de ocorrências de letalidade violenta.20

Pessoas mortas e feridas pelas polícias21

A relação entre pessoas mortas e feridas pelas Polícias Civil e Militar permaneceu em torno de um 1:1 quando comparados os resultados dos 
terceiros trimestres de 2014 e 2015, ao passo que especialistas como Chevigny alertam que o número de mortes provocadas por policiais deve 
ser inferior ao número de feridos.  

Tabela 7 - Mortos e Feridos por Policiais Civis e Militares no Estado

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

20. 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. São consideradas vítimas de letalidade violenta as pessoas mortas em homicídios, latrocínios e intervenções policiais.
21. Foram considerados o total de mortes decorrente de intervenção policial, homicídios dolosos cometidos por policiais, lesão corporal decorrente de intervenção policial e lesão corporal dolosa cometida por policiais.
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Pessoas mortas pelas polícias versus policiais mortos

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 propósitos além da proteção da vida.22  

Ao longo do terceiro trimestre de 2015, 34 pessoas foram mortas no Estado para cada policial civil ou militar morto em serviço, em compara-
ção com 41 no mesmo período de 2014.

III. Letalidade e Vitimização Policial

22. CHEVIGNY, Paul G. O Uso da Força Letal pelas Polícias como Controle Social: Jamaica, Argentina, e Brasil. Fórum do Direito Criminal. Kluwer Academic Publishers, 1990, p. 396.

Tabela 8 - Pessoas Mortas por Policiais Civis e Militares vs. Policiais Civis e Militares Mortos no Estado

  Fonte: Corregedorias das Policiais Civil e Militar /  Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Mortes por policiais versus letalidade violenta 

Cresceu a participação das mortes por policiais na letalidade violenta no Estado em relação ao terceiro trimestre de 2014. A cada 100 vítimas 
de violência letal intencional, 16 foram mortas por policiais militares ou civis, em serviço ou fora de serviço. No mesmo período de 2014, 14 
a cada 100 vítimas de violência letal foram mortas por policiais, supondo que as mortes provocadas por policiais militares fora de serviço com 
provável excludente de ilicitude não compunham a rubrica “homicídio doloso”. 

Policiais mortos e feridos

Por fim, ressalta-se que houve redução de 13,6% do número de policiais civis e militares mortos em serviço e fora de serviço no Estado e de 
11,5% do número de feridos.

III. Letalidade e Vitimização Policial

Tabela 9 – Policiais Civis e Militares Mortos e Feridos em Serviço e Fora de Serviço no Estado

  Fonte: Corregedorias das Policiais Civil e Militar /  Elaboração: Instituto Sou da Paz
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IV. Crimes Violentos

ANÁLISE DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015

Todos os crimes que compõem a categoria “Crimes Violentos” apresentaram redução na comparação entre os terceiros trimestres de 2014 e 2015 
no Estado. O cenário geral de 2015, portanto, é muito positivo, com cinco dos seis crimes violentos apresentando reduções contínuas no Estado.23  

Tabela 10 - Crimes Violentos no Estado (Ocorrências)

1

1

(1) Considerando o total de ocorrências / Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz  

23. A extorsão mediante sequestro apresentou aumento no número de ocorrências durante o segundo trimestre de 2015.
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IV. Crimes Violentos

Homicídio doloso

Considerando que não houve alteração no critério de contagem dos homicídios dolosos entre os terceiros trimestres de 2014 e 2015, a incidên-
cia de homicídio doloso apresentou redução em todas as regiões do Estado, sendo a maior variação percentual detectada na Capital – queda 
de 20,1% no volume de ocorrências e de 22,1% no total de vítimas.

No entanto, alguns Distritos Policiais (DP) da Capital permanecem em situação crítica, tais como o 100º DP – Jardim Herculano, 92º DP – Parque 
Santo Antônio e 47º DP – Capão Redondo.

Tabela 11 - Homicídio Doloso por Região (Vítimas)

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz  
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Mapa 1 - Distribuição Espacial das Ocorrências de Homicídio Doloso na Capital

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



SOU DA PAZ ANALISA - 3° TRIMESTRE 2015 26

IV. Crimes Violentos

Latrocínio

O crime de latrocínio apresentou redução para Capital, Grande São Paulo e o Estado na comparação entre os terceiros trimestres de 2014 e 2015. 
Já em relação ao Interior, a comparação entre os períodos revela aumento de 15,4% no volume de ocorrências (quatro casos a mais).

É importante notar que o latrocínio segue pouco frequente, considerando-se que se trata de um “roubo que não deu certo” e evoluiu para a morte da 
vítima. A cada 1.237 roubos registrados no Estado no terceiro trimestre de 2015, apenas um evoluiu para a morte da vítima, ou seja, menos de 1%.24 

Tabela 12 - Latrocínio por Região (Vítimas)

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

24. Foram considerados os totais de crimes de Roubo (outros) e Roubo de Veículo para o cálculo da proporção.
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IV. Crimes Violentos

Tabela 13 - Percentual de Latrocínios em Relação a Roubos por Região

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz  
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Além disso, o número absoluto de estupros no terceiro trimestre de 2015 para a Capital e Grande São Paulo foi o menor já verificado para um terceiro 
trimestre desde 2010. Edições anteriores do boletim Sou da Paz Analisa apontaram que houve uma reversão de tendência no volume de ocorrências 
de estupro a partir do segundo semestre de 2013 no Estado. Os dados do terceiro trimestre de 2015 demonstram, mais uma vez, uma melhoria do 
quadro geral.

Estupro

Houve redução dos registros de estupro em todas as regiões do Estado na comparação entre os terceiros trimestres de 2014 e 2015, com 
destaque para a Grande São Paulo, onde foi verificada queda de 12,1% das ocorrências.

Tabela 14 - Estupro por Região (Ocorrências)

IV. Crimes Violentos

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

O crime de Roubo (outros) aumentou apenas na Grande São Paulo quando comparados os dados dos terceiros trimestres de 2014 e 2015.

Contudo, é importante notar que o roubo (outros) incide de forma variada sobre o território do município de São Paulo. Em 40 dos 93 Distritos 
Policiais da Capital, houve aumento do número absoluto de Roubo (outros) entre os terceiros trimestres de 2014 e 2015, tais como o 3º DP – 
Campos Elíseos, 50º DP – Itaim Paulista e 49º DP – São Mateus. 

Tabela 15 - Roubo (outros) por Região

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

IV. Crimes Violentos
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Mapa 2 - Distribuição Espacial de Roubo (outros) na Capital

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz  
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Roubo de veículo

O roubo de veículo caiu aproximadamente 20% em todas as regiões do Estado quando comparados os terceiros trimestres de 2014 e 2015, 
continuando tendência de queda verificada por cinco trimestres consecutivos.

Na Capital, a melhora também foi espacialmente distribuída, sendo que 70 dos 93 Distritos Policiais registraram redução dos roubos de veículo.

Tabela 16 - Roubo de Veículo por Região

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

IV. Crimes Violentos
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Mapa 3 - Distribuição Espacial de Roubo de Veículo na Capital

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz  
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V. Atividade Policial

ANÁLISE DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015

Armas apreendidas

O número de armas apreendidas no Estado foi o maior para um trimestre desde o primeiro trimestre de 2014. O aumento em relação ao 
mesmo período do ano anterior foi de 5,1%. Houve crescimento no número de armas apreendidas também na Capital e no Interior.

Na Grande São Paulo, apesar da queda registrada, houve melhora em relação aos dois primeiros trimestres de 2015.

Tabela 17 - Apreensões de Armas por Região

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz  
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V. Atividade Policial

Inquéritos instaurados

Com exceção da Grande São Paulo, no restante do Estado houve discreto aumento do percentual de ocorrências que se tornaram inquéritos 
policiais em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por um lado, chama atenção o volume de inquéritos instaurados no Interior frente ao total de crimes violentos registrados na região. Foram 
registradas 25.217 ocorrências criminais violentas no Interior no terceiro trimestre de 2015, ao passo que quase 60 mil inquéritos foram ins-
taurados. Ou seja, ao menos 58% das investigações iniciadas no Interior do Estado no terceiro trimestre de 2015 tratou de crimes que não 
envolveram o emprego da violência.

Pelo outro lado, a Capital concentrou 49% dos crimes violentos registrados no Estado durante o terceiro trimestre de 2015, mas apenas 25% dos 
inquéritos instaurados. Trata-se de resultado semelhante ao mesmo período de 2014, quando 50,5% dos crimes violentos do Estado e 26,3% 
dos inquéritos instaurados ocorreram na Capital.

Tabela 18 - Inquéritos Policiais como Proporção de Ocorrências por Região

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz  
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V. Atividade Policial

Gráfico 1 - Crimes Violentos Registrados por Região (3º Trimestre de 2015)

Gráfico 2 - Inquéritos Policiais Instaurados por Região (3º Trimestre de 2015)

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

Fonte: SSP/SP / Elaboração: Instituto Sou da Paz  
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V. Atividade Policial

Prisões efetuadas

Nesse trimestre, aumentou a participação das prisões por mandado no total de prisões efetuadas na Capital, no Interior e no Estado como um 
todo, havendo tendência contrária apenas na Grande São Paulo. O aumento da participação das prisões por mandado pode indicar maior 
eficiência no trabalho investigativo e maior importância do trabalho da Polícia Civil na política de segurança do Estado.

Gráfico 3 - Prisões em Flagrante ou por Mandado por Região

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



SOU DA PAZ ANALISA - 3° TRIMESTRE 2015 37

V. Atividade Policial

Em contrapartida, o número absoluto de prisões em flagrante cresceu 8,8% no Estado em relação ao mesmo período do ano anterior.

O aumento das prisões em flagrante num momento em que os índices de todos os crimes violentos caíram pode sinalizar uma ação policial 
mais eficiente. Alternativamente,  pode estar associado à expansão de prisões em flagrante por crimes cometidos sem o emprego da violência, 
tais como o furto, o porte ou tráfico de entorpecentes ou o porte ilegal de armas. 

Dentre essas ocorrências, destaca-se que a única que apresentou crescimento expressivo foi a de porte de entorpecentes, cujo aumento foi de 
19,0% durante o terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2014. Já as ocorrências de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de 
arma apresentaram crescimento pouco significativo. Por sua vez, os furtos registraram queda ao longo do terceiro trimestre de 2015 em relação 
ao mesmo período do ano passado.25

Tabela 19 - Prisões em Flagrante Efetuadas por Região

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

25. Compõem a categoria “furto” os “furtos – outros” e furtos de veículo. 
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Tabela 20 – Ocorrências Criminais Não Violentas Registradas no Estado

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

A presente edição do boletim Sou da Paz Analisa apresentou um cenário positivo com relação aos índices criminais do Estado de São Paulo durante o 3º 
trimestre de 2015. A letalidade violenta caiu quase 10% no Estado na comparação com o mesmo período de 2014 e os homicídios dolosos, latrocínios, 
estupros, roubos (outros), e roubos de veículo registraram queda em todos os trimestres. 

Contudo, alguns territórios na Capital que, historicamente, enfrentaram altos níveis de homicídio, tais como Jardim Herculano, Parque Santo Antônio, e 
Capão Redondo, seguem em situação crítica, sugerindo que a manutenção da tendência de queda dos homicídios na cidade de São Paulo dependerá 
amplamente da implementação de políticas públicas voltadas a esses Distritos Policiais. Além disso, preocupa-nos que a participação das mortes cometidas 
por policiais na composição da letalidade violenta no Estado cresceu 2%, mesmo diante de redução de 13,6% no número de policiais mortos.  

O que se impõe agora, como primeiro passo para conter homicídios e mortes decorrentes de ação policial em São Paulo, é realizar uma auditoria 
dos dados de homicídio publicados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao longo dos últimos anos. Isso porque a SSP afirmou que os homicídios 
dolosos praticados por policiais militares em folga nunca foram somados ao número de homicídios do Estado ou às mortes decorrentes de intervenções 
policiais. Ou seja, a Resolução 143 foi desconsiderada e um número significativo de mortes foi publicado no Diário Oficial, porém excluído das 
estatísticas criminais. 

Ademais, é fundamental ampliar a transparência relativa à produção das estatísticas criminais no Estado e adotar critérios objetivos sobre o registro de 
mortes envolvendo policiais, para evitar que ocorrências similares sejam registradas 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. 
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ANEXOS
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 entorpe-
centes, 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.



SOU DA PAZ ANALISA - 3° TRIMESTRE 2015 41

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 atua-
ção das Polícias e de suas Corregedorias;

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 partir dos registros de ocorrências policiais;

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

Considerando que a uniformidade e a rapidez desses trabalhos, além de fornecerem valiosos subsídios de informações à Administração Superior da Secretaria 
da Segurança Pública e da Sede, norteiam as atuações integradas das Polícias Civil e Militar, no objetivo comum de combate à criminalidade; 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 atividades de polícia judiciária e as Organizações Policiais Militares - OPMs - deverão preencher mensal-
mente os formulários estatísticos constantes dos Anexos I e II, remetendo-os às Unidades/OPMs imediatamente superiores.

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

Artigo 3º - Os dados coletados pelas Unidades/OPMs subordinadas serão conferidos pelas Unidades/OPMs imediatamente superiores sucessivamente até 
a consolidação geral pela Delegacia 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/comandante da Unidade/OPM remetente.

§ 2º - Em casos excepcionais, mediante justificativa fundamentada, os dados poderão ser corrigidos mediante autorização do nível hierárquico imediatamente 
superior, respeitado o prazo fixado no artigo 4º.

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

Artigo 5º - As Polícias Civil e Militar deverão adotar as providências necessárias para implantação de sistema eletrônico de coleta, armazenamento e recu-
peração dos dados.
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§ 1º - Implantado o sistema eletrônico, o ato de remessa das informações 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 sistema 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.

ANEXO IV

Resolução SSP nº 161, de 08 de maio de 2001

Dispõe sobre os procedimentos, no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, visando a publicação trimestral obrigatória das infor-
mações 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 informações especificadas na Lei 9.155/95;

Considerando que a referida lei trata de estatísticas de ocorrências criminais e de dados 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. 
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ANEXO V 

Resolução SSP nº 143, de 26 de setembro de 2013
 
Disciplina a inserção de dados no Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais, instituído pela Resolução SSP-160, de 8-5-2001, pelas unidades poli-
ciais encarregadas 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 even-
tos criminais 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 Resolução SSP- 175/2011, que trata de Reengenharia da Polícia Civil em caráter experimental, 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 respectivos efetivos, unificando o registro de ocorrências porém preservando o regis-
tro 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.

Artigo 3º - A fim de identificar o local das ocorrências policiais registradas, 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 unidades especializadas para investigação.

2 - Ocorridas, mas não registradas na área da Unidade: contabiliza as ocorrências vinculando-as ao local dos fatos e desvincula-as do local do registro. Inclui 
as ocorrências registradas pelas Unidades Especializadas.

3 - Não Ocorridas, mas registradas pela Unidade: não contabiliza as ocorrências, mas as vincula ao local de registro. Inclui toda ocorrência 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 Policiais Especializadas, sedes de Departamentos, Divisões Policiais e Delegacias Seccionais 
deverão ser inseridas no campo “não ocorridas, mas registradas pela Unidade”, conforme item 3 do artigo 3º desta resolução.
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§1º - As ocorrências registradas pelas Unidades Policiais Especializadas citadas no caput deste artigo, mesmo que de sua competência exclusiva para apura-
ção, 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 Aeroportos e a do Porto de Santos por possuírem circunscrição exclusiva, apesar de serem Unidades Especializadas.

Artigo 5º - Os casos de Lesão Corporal Decorrente de Intervenção Policial e de Morte Decorrente de Intervenção Policial, bem como o cômputo de vítimas 
geradas dessas ações, deverão 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 cum-
primento 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 (ocorridas 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 correção de dados o erro no lança-
mento 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 vítima 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, separadamente, 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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