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O Instituto Sou da Paz acompanha as estatísticas criminais divulgadas pela Secretaria da
Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) desde 2012, a fim de contribuir para a melhor
compreensão das atividades policiais e das dinâmicas criminais no estado e em suas
regiões - capital, Grande São Paulo e interior. Além dos dados regularmente divulgados
pela SSP/SP, são consideradas informações produzidas pelas Corregedorias das Polícias
Civil e Militar do Estado de São Paulo publicadas no Diário Oficial, principalmente para o
cálculo dos dados de letalidade policial no estado.

Assim como em anos anteriores, esta edição do Boletim Sou da Paz Analisa consolida os
dados da criminalidade violenta, letalidade e atividades policiais referentes ao ano de 2019
no estado de São Paulo. As páginas a seguir trazem análises das ocorrências por
macrorregião, das taxas por 100 mil habitantes, e dos municípios e distritos policiais com
maiores taxas e número absoluto de ocorrências dos crimes de estupro, roubo (outros e
de veículos), homicídio doloso e latrocínio no estado de São Paulo, traz ainda um mapa
com a distribuição espacial em 2019 de cada um desses tipos de crime por distrito policial
na capital paulista.

Essa edição do Boletim traz uma análise especial sobre os feminicídios no estado de São
Paulo em 2019 a partir dos dados disponíveis no site da Secretaria de Segurança Pública.
Somente em 2015 com a Lei 13.104/15, o Estado reconheceu que a condição de gênero é
motivação recorrente de violência e normatizou penas para aqueles que cometem esse
tipo de crime. Exploramos a fundo esses dados para trazer mais informações sobre esse
crime que vitimiza diretamente mulheres, seus filhos, e seu círculo familiar. A opção em
não solicitar dados via Lei de Acesso à Informação, como fizemos em edições anteriores,
foi tomada para que outras instituições possam futuramente replicar a metodologia aqui
utilizada, de forma que possamos contar sempre com evidências atualizadas sobre a
dinâmica desse tipo de violência. O objetivo é que outros atores conheçam como produzir
evidências a partir dos dados disponíveis, e a partir delas pressionar o Poder Público para
ações de prevenção desse crime que traz características muito peculiares, que destoam
do conjunto de mortes violentas, como por exemplo a autoria conhecida na maioria dos
casos de feminicídios. 

Além dessa análise especial, trazemos como um suplemento do Boletim Sou da Paz
Analisa Panorama 2019 um estudo sobre a geografia das mortes violentas no estado de
São Paulo nos últimos 11 anos. Seguindo a mesma tônica da análise especial
Feminicídio, esse suplemento foi elaborado a partir dos dados públicos com o objetivo de
demonstrar que mesmo com a expressiva redução das mortes violentas no estado de São
Paulo nos últimos anos, as áreas violentas continuam sendo as mesmas. O estudo foi feito
considerando os Distritos Policiais de todo o estado, com a elaboração de uma sequência
de cartogramas temáticos onde vemos ano a ano, de 2009 a 2019, a quantidade de
mortes violentas desses distritos. Ao fim é apresentado o Indicador de Manutenção de Alta
Letalidade, elaborado para demonstrar ao longo do período os distritos que concentraram
mais mortes violentas por períodos mais longos. 1
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O ano de 2019 se destacou pela queda de cinco das seis categorias de crimes violentos
no estado de São Paulo em relação ao ano de 2018. O crime de estupro foi a única
modalidade que registrou um crescimento no estado, com um aumento de 3,6% em
relação ao número de ocorrências registradas no ano anterior. É importante ressaltar que
trata-se do quinto ano consecutivo de aumento dos crimes de estupro no estado, com um
aumento acumulado de 33,5% neste tipo de crime no período entre os anos de 2015 e
2019.

Ainda sobre o estupro, cabe destacar que 74% do total de vítimas deste crime no ano de
2019 em São Paulo foram vulneráveis - pessoas menores de 14 anos de idade ou cujas
condições de saúde as impedem de discernir ou resistir ao ato sexual. Essa proporção era
de 72,5% vítimas vulneráveis em 2018.

Outro ponto de destaque se refere ao crime de homicídio, que mantém a tendência de
queda no estado desde o ano de 2012. No ano de 2019 foram registrados 2.906 vítimas
de homicídio doloso, uma redução de aproximadamente 6% tanto nas vítimas quanto nas
ocorrências de homicídios no estado em comparação com o ano anterior. A maior redução
se deu na região da Grande São Paulo, que em 2019 teve uma queda de -15,4% no
número de ocorrências de homicídio em comparação com o ano de 2018.

Policiais em serviço e fora de serviço foram responsáveis por 883 mortes no estado no
ano de 2019, 20 mortes a mais que no ano anterior. No entanto, as mortes cometidas por
policiais em serviço e fora de serviço em 2019 seguem tendências distintas. As mortes
cometidas por policiais de folga continuam em forte tendência de queda desde 2018.
Foram 147 pessoas mortas por policiais fora de serviço no estado em 2019, uma redução
de 29% em comparação com o ano de 2018. Por sua vez, em 2019 as polícias de São
Paulo mataram em serviço 736 pessoas, 79 mortes a mais que no ano de 2018, um
crescimento de 12%.

Durante o ano de 2019, 883 do total de 4092 das mortes violentas intencionais no estado
de São Paulo foram cometidas pelas polícias em serviço ou fora dele, ou seja, uma
participação de 21,6% das forças policiais na letalidade violenta do estado. O montante de
pessoas mortas pelas polícias de São Paulo equivale a dizer que as forças policiais
mataram 2,4 pessoas por dia no estado. No entanto, na capital do estado, essa
participação das policias nas mortes violentas cometidas na cidade foi muito mais intensa:
em 2019 policiais em folga ou em serviço mataram 406 pessoas de um total de 1179
mortes violentas na capital, ou seja, 34,4% deste montante. Isso significa dizer que mais
de 1 a cada 3 mortes violentas intencionais cometidas na cidade de São Paulo foi
cometida por um policial.

Por outro lado, o número de policiais mortos no estado caiu expressivamente no ano de
2019. Foram 36 policiais assassinados, contra 59 policiais mortos em 2018, uma redução
de -39%. A mais significativa redução se deu nas mortes de policiais fora de serviço: de 42
policiais de folga mortos em 2018 para 19 ocorrências de vitimização policial em 2019,
uma redução de -55%.

Diante dos dados e análises apresentados a seguir, continua evidente a necessidade de
fortalecer e dar continuidade às políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência
sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, e implementar medidas voltadas à
redução da letalidade policial no estado de São Paulo, sobretudo na capital paulista.

1
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No ano de 2019, o número de vítimas de violência letal no estado manteve a tendência de queda
de 2018, com uma redução de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior,
contabilizando 235 vítimas a menos. Especificamente em relação aos homicídios dolosos, foram
200 vítimas a menos do que em 2018, representando uma queda de cerca de 6% nos homicídios
cometidos no estado.  

Os número de vítimas de latrocínio também manteve a tendência de queda do ano anterior.
Foram 79 vítimas a menos do que em 2018, uma redução de 28%. Porém, os números de vítimas
de lesão corporal seguida de morte continuaram subindo no estado de São Paulo — o ano de
2019 registrou 24 vítimas a mais que o ano anterior.

A letalidade policial no estado de São Paulo segue em tendência de crescimento. Durante 2019
as polícias de São Paulo (em serviço ou fora dele) mataram um total de 883 pessoas, 20 vítimas
a mais que no ano de 2018. Isso significa que os policiais paulistas mataram uma média de 2,4
pessoas por dia no decorrer de todo 2019. Por um lado, foi expressiva a queda no número de
pessoas mortas por policiais de folga em São Paulo, com 59 vítimas a menos, uma redução de
28% em relação ao ano anterior, e a manutenção de uma tendência de queda neste tipo de morte
desde o ano de 2017. No entanto, as Polícias Civil e Militar de São Paulo mataram em serviço
736 pessoas em 2019, ou seja, 79 mortes a mais que o ano anterior, e um expressivo aumento de
12%.
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Cinco dos seis crimes que compõem a categoria "criminalidade violenta" da Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo sofreram redução no ano de 2019, o que fez com que o total de ocorrências
categorizadas como criminalidade violenta no estado caísse cerca de 6% em comparação com o ano de
2018.

O único crime que registrou um aumento no número de ocorrências foram os estupros, que mantiveram a
tendência de aumento iniciada em 2015. Em 2019, foram 12.374 ocorrências de estupro registradas em
São Paulo, contra 11.949 estupros registrados no ano anterior, um aumento de 425 ocorrências (+3,6%).

Por outro lado, os crimes de latrocínio e de roubo registraram uma redução significativa no último ano. Em
2019, foram registradas no estado 78 ocorrências de latrocínio a menos do que em 2018, uma forte
redução de 29%. Os roubos (outros), categoria que engloba todos os roubos exceto de veículos, de
bancos e de cargas, teve uma pequena redução percentual de -3%, porém, por ser a categoria de crime
violento mais comum, mesmo essa pequena redução percentual significa uma queda de 7.714
ocorrências registradas no estado. As ocorrências de roubos de veículos tiveram uma redução ainda mais
intensa, passando de 58.970 veículos roubados no ano de 2018 para 46.517 em 2019, uma queda de
12.453 ocorrências, que representa uma redução de -21% no período de um ano. As extorsões mediante
sequestro apresentaram redução de 10 casos, mesmo dentro de um patamar reduzido de ocorrências. 

Como resultado dessas reduções vemos que o total de ocorrências de crimes violentos no estado de São
Paulo em 2019 teve uma redução de quase 6% em comparação com 2018. Essa redução indica
continuidade da tendência observada nos últimos anos. Se retomarmos o Boletim Sou da Paz Analisa
Panorama 2018 publicado sobre o ano passado, vemos que naquele momento, tal como agora, tivemos
redução de quase todas as categorias, com exceção das ocorrências de estupro e também de extorsão
mediante sequestro (que agora volta a reduzir).
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No ano de 2019, o estado de São Paulo manteve a tendência de forte redução nos homicídios dolosos
que se mantém ininterrupta desde 2012. Foram 2.778 ocorrências de homicídios dolosos no estado em
2019, contra os 2.949 registros de homicídios em 2018, uma redução de 5,8%. 

Enquanto a redução dos homicídios dolosos na capital e no interior se deu de forma mais modesta, com
queda respectivamente de -3,3% e -3%, nos munícipios da Grande São Paulo a melhoria nos índices de
homicídios dolosos foi muito mais acentuada. Se no ano de 2018 a região da Grande São Paulo registrou
669 ocorrências, no ano de 2019 foram 566, ou seja, 103 ocorrências a menos, uma redução de -15,4%
no intervalo entre os dois anos.

Quando comparamos a curva dos homicídios dolosos em São Paulo nos últimos cinco anos, é possível
verificar uma intensa redução (de -26%) não apenas no estado, mas em todas as três macro regiões. A
cidade de São Paulo, que registrou 990 ocorrências de homicídios dolosos no ano de 2015, teve em 2019
um total de 650 ocorrências deste crime, ou seja, uma redução de -34%. Os municípios da Grande São
Paulo apresentaram melhoria semelhante, em uma curva que parte de 898 homicídios em 2015 e alcança
o patamar de 566 assassinatos no último ano, redução de -37%. O interior do estado, que registrou uma
redução de homicídios inferior as outras regiões, teve queda de -16,4% homicídios dolosos entre 2015 e
2019.

Homicídios Dolosos
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Com a manutenção da tendência de queda acentuada dos homicídios dolosos no estado em 2019, as
taxas tanto de ocorrências como de vítimas por 100 mil habitantes também diminuíram. A cidade de São
Paulo tem as menores taxas, enquanto a região da Grande São Paulo registra as taxas mais elevadas
tanto de vítimas como de ocorrências de homicídios. No entanto, é importante observar que a maior queda
nas taxas de homicídio doloso se deu justamente na Grande São Paulo, que passou de 7,6 vítimas de
assassinato por 100 mil habitantes em 2018 para 6,27 por 100 mil habitantes em 2019.

Homicídios Dolosos
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Se o ano de 2019 apresentou uma redução das taxas de vítimas de homicídios dolosos nas três
macrorregiões do estado de São Paulo, o mesmo não foi verificado de forma uniforme em todos os
Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter). Dentre os 10 departamentos, seis
registraram redução das taxas de vítimas de homicídios dolosos entre 2019 e 2018, enquanto os outros
quatro tiveram um aumento de suas taxas de homicídio doloso.

As maiores quedas nas taxas de homicídio ocorreram no Deinter 5 - São José do Rio Preto, que registrou
uma taxa de 4,8 homicídios por 100 mil habitantes em 2019, contra uma taxa de seis ocorrências deste
crime por 100 mil habitantes no ano anterior, e o Deinter 1 - São José dos Campos que, apesar de ter a
maior taxa de homicídios dolosos dentre os departamentos de polícia do interior, apresentou uma redução
da taxa de 13,4 homicídios dolosos por 100 mil habitantes registrada em 2018, para 11,9 ocorrências por
100 mil habitantes em 2019.

Dentre os quatro departamentos que registraram piora nas taxas de homicídios dolosos, se destaca
negativamente o Deinter 2 - Campinas, cuja taxa passou de 6,8 homicídios por 100 mil em 2018 para 7,5
ocorrências por 100 mil habitantes em 2019, ocupando assim a segunda colocação dentre os
departamentos de polícia do interior com maiores taxas de homicídio. 

Homicídios Dolosos

Taxa de homicídio doloso por 100 mil habitantes por Deinter 
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Dentre os dez municípios (com exceção da capital) do estado com mais ocorrências de homicídios
dolosos, é importante observar que apenas um, Santo André, registrou um aumento do número absoluto
de ocorrências. Por outro lado, sete dos dez municípios com mais ocorrências de homicídios dolosos
tiveram reduções no número de assassinatos. 

As maiores reduções foram registradas nos municípios de Guarulhos, que passou de 81 homicídios
dolosos em 2018, para 67 em 2019, uma redução de -17%, e o município de Osasco, que teve uma
redução de 9 homicídios dolosos (de 54 em 2018 para 45 no último ano), o que equivale uma redução de -
16,6% nas ocorrências de homicídio doloso.
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Dentre os dez municípios (com população maior que 100 mil habitantes) com maiores taxas de
homicídios no estado de São Paulo, é possível perceber tanto uma intensa queda nas taxas dos dois
municípios que lideravam o ranking em 2018 (Guaratinguetá e Itanhaém), como a redução em outras
cinco localidades. Ou seja, dentre os dez municípios elencados com as mais elevadas taxas de
homicídios dolosos em 2019, sete reduziram suas taxas em relação ao ano de 2018. Dentre os destaques
com maiores reduções, além dos já citados municípios de Guaratinguetá e Itanhaém, está o município de
Leme, que reduziu sua taxa de homicídios de 14,65 por 100 mil habitantes em 2018 para 10,64/100 mil no
ano de 2019.

Por outro lado, os destaques negativos foram os municípios de Caraguatatuba, cuja taxa de homicídios
passou de 16,72 assassinatos por 100 mil habitantes em 2018 para 21,39 por 100 mil no ano de 2019, e
Itapevi, que registrou uma taxa de 11,52 homicídios por 100 mil habitantes em 2018, e no ano seguinte, a
taxa de 13,04 assassinatos por 100 mil habitantes. 
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Ao analisar as ocorrências de homicídios dolosos por distrito policial, independente da região do estado, o
município de Campinas se destaca com o 09º e o 11º DP nas duas primeiras posições, com
respectivamente 38 e 37 ocorrências de homicídios no ano de 2019. 

Além dos distritos policiais de Campinas mencionados, outros destaques negativos foram o 47º DP -
Capão Redondo, que passou de 19 homicídios dolosos em 2018 para 28 ocorrências de homicídio em
2019, e o 100º DP - Jardim Herculano, que registrou 22 homicídios em 2018 e 29 ocorrências em 2019.

É importante ressaltar que somente um dos 10 distritos policiais (DM - Itapevi) se localiza na região da
Grande São Paulo, enquanto cinco deles estão na capital e os quatros restantes nos municípios do
interior do estado (sendo dois em Campinas).
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Considerando a capital do estado, apenas cinco distritos policiais não registraram ocorrências de
homicídios dolosos em 2019, sendo dois na zona oeste, um na região centro-sul, um na sudeste e um na
zona leste da cidade. 

Dentre os 13 DPs que registraram mais ocorrências de homicídio em 2019, seis estão localizados na zona
sul (25 DPº - Parelheiros, 85 DPº - Jardim Mirna, 100º DP - Jardim Herculano, 92º DP - Parque Santo
Antônio, 47º DP - Capão Redondo e 37º DP - Campo Limpo), região que historicamente apresenta os
índices mais elevados desse crime na capital, e três estão localizados na zona leste de São Paulo (44º DP
- Guaianazes, 54º DP - Cidade Tiradentes e 55º DP - Parque São Rafael). É importante observar que
esses 13 distritos policiais concentraram 264 dos 650 homicídios cometidos na capital paulista, ou seja,
41% de todas as ocorrências de homicídios dolosos de São Paulo. 

Homicídios Dolosos

Distribuição espacial das ocorrências de homicídio doloso na capital – 2019 
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Os latrocínios no estado de São Paulo estão em uma forte tendência de queda nos últimos anos, e 2019
apresentou novos patamares no processo de diminuição deste crime nas três macrorregiões do estado.
Na cidade de São Paulo o número de ocorrências de latrocínio passou de 80 em 2018 para 64 no ano de
2019, ou seja, uma redução de -20%. Já nos municípios que compõem a região da Grande São Paulo,
essa redução dos latrocínios foi ainda mais intensa, passando de 68 ocorrências em 2018 para 43 no ano
seguinte, uma queda de aproximadamente -37%. Finalmente, a redução nos municípios do interior foi de
cerca de -30%, caindo de 122 ocorrências em 2018 para 85 registros de latrocínio em 2019.

Quando analisamos a série histórica que vai dos anos de 2015 a 2019, a redução acumulada dos
latrocínios no estado foi de -44%, uma melhora extremamente positiva para um intervalo de apenas cinco
anos. 

Latrocínios
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Como visto na série histórica do crime de latrocínio, o ano de 2019 apresentou os menores índices desse
tipo de crime nos últimos anos. Como consequência, as taxas de latrocínios por 100 mil habitantes em
2019 foram significativamente menores do que as taxas registradas no ano anterior. A região da Grande
São Paulo, que em 2018 tinha a maior taxa de latrocínios por 100 habitantes, em 2019 teve uma redução
tão intensa nessa modalidade de crime que neste ano registrou uma taxa de latrocínios (0,47 por 100 mil)
menor que a da capital do estado (0,54 por 100 mil habitantes).

De qualquer forma, a redução das taxas de latrocínio no estado foi generalizada e acentuada o suficiente
para que a maior taxa deste crime registrada por macrorregião em 2019 (0,54 latrocínios por 100 mil
habitantes na cidade de São Paulo), fosse praticamente igual à menor taxa de latrocínios registrada em
2018 (0,53 ocorrências por 100 mil habitantes na região do interior). 

Latrocínios
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As taxas de latrocínio aumentaram no período entre 2018 e 2019 em três departamentos do interior de
São Paulo: no Deinter 4 - Bauru houve o maior aumento, com uma taxa de latrocínios em 2019 de 0,46
ocorrências por 100 mil habitantes, contra uma taxa de 0,14 latrocínios por 100 mil registrada no ano
anterior. Por sua vez, o Deinter 8 - Presidente Prudente passou de 0,45 ocorrências por 100 mil habitantes
em 2018 para uma taxa de 0,56 latrocínios por 100 mil em 2019, e o Deinter 9 - Piracicaba registrou um
leve aumento de sua taxa de latrocínios - de 0,27 por 100 mil habitantes em 2018 para 0,30 por 100 mil
em 2019. 

Todos os outros sete departamentos de polícia do interior do estado apresentaram redução de suas taxas
de latrocínio. Os principais destaques são os Deinter 6 - Santos e Deinter 1 - São José dos Campos, que
em 2018 tinham a maior taxa de latrocínios dentre os distritos policiais do interior (1,03 por 100 mil
habitantes), e em 2019 reduziram sensivelmente suas taxas para, respectivamente, 0,37 e 0,51
ocorrências de latrocínio por 100 mil habitantes. 
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Em 2019, quando retiramos a cidade de São Paulo da análise, os municípios de Diadema e São Bernardo
do Campo, apesar de reduzirem suas ocorrências de latrocínios, ocuparam, respectivamente, a primeira e
segunda posição dentre as cidades com mais ocorrências deste tipo de crime. Enquanto Diadema teve
uma redução de dois latrocínios em relação ao ano de 2018, São Bernardo do Campo reduziu em três o
número de ocorrências desse crime. 

Por outro lado, os municípios de Hortolândia e Cotia passaram ambos de uma ocorrência de latrocínio em
todo o ano de 2018 para três registros de latrocínio em 2019. Como o número de latrocínios vem caindo
de maneira intensa em todo o estado de São Paulo, esse aumento, mesmo que reduzido em números
absolutos, é o suficente para colocar esses dois municípios entre aqueles com mais latrocínios em todo
estado.
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Dentre os dez municípios (com população maior que 100 mil habitantes) com maiores taxas de latrocínio
no estado, foi possível identificar o aumento das taxas em oito deles em comparação com as taxas
registradas no ano anterior. A pior flutuação das taxas se deu nos municípios de Itanhaém, Catanduva e
Araras, que não tiveram nenhum latrocínio registrado (e portanto, possuíam taxa 0) em 2018, para,
respectivamente, 1,96 latrocínios por 100 mil habitantes, 1,64 por 100 mil, e 1,49 por 100 mil habitantes. 

O município de Diadema, embora ainda tenha a segunda pior taxa de latrocínio do estado, registrou 2,12
ocorrências por 100 mil habitantes em 2019, contra uma taxa de 2,38 latrocínios por 100 mil habitantes
em 2018, a maior redução entre os dez municípios com as piores taxas de latrocínio em 2019. Essa
redução da taxa de latrocínios de Diadema, e a piora substancial de Caraguatatuba, levou este último
município da terceira pior taxa registrada em 2018 para o topo das dez maiores taxas de latrocínio
registradas no estado em 2019.
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Ao analisar as ocorrências de latrocínios por distrito policial, independente da região do estado, os DPs
da capital se destacam ocupando seis das 10 posições entre os distritos com mais ocorrências de
latrocínio. Entre os distritos da capital, se destacam o 92º DP - Parque Santo Antônio, que registrou cinco
latrocínios em 2019, e já havia registrado quatro ocorrências desse crime em 2018, e o 49º DP - São
Mateus, que não registrou nenhum latrocínio em 2018, mas em 2019 teve quatro ocorrências deste crime. 

Dos dez distritos com mais ocorrências de latrocínio, três são da Grande São Paulo e todos registraram
aumento no número de latrocínios em 2019. O 02º DP - Diadema teve um latrocínio em 2018 e cinco
ocorrências em 2019, o DM - Suzano passou de um latrocínio em 2018 para dois casos em 2019, e o DM
Itaquaquecetuba também passou de um registro de latrocínio em 2018 para quatro ocorrências no ano de
2019. 

Dentre os DPs listados, apenas o 01º DP - Hortolândia está localizado no interior do estado. Após não
registrar nenhuma ocorrência em 2018, ele teve três ocorrências desse crime em 2019.
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O latrocínio é um crime relativamente pouco frequente, apesar de contribuir para o aumento da sensação
de insegurança da população. Na capital, apenas um distrito policial, o 92º DP - Parque Santo Antônio,
registrou o número máximo de cinco ocorrências no período, enquanto o 49º DP - São Mateus foi o único
a registrar quatro ocorrências de latrocínio em 2019.  

Do total de 103 distritos policiais regionais da cidade de São Paulo, 51 deles não registraram nenhuma
ocorrência de latrocínio no ano de 2019. Por outro lado, seis distritos policiais (92º DP - Parque Santo
Antônio, 49º DP - São Mateus, 97º DP - Americanópolis, 51º DP - Butantã, 47º DP - Capão Redondo e
26 DPº - Sacomã) registraram em 2019 um total de 21 ocorrências de latrocínio, ou seja, praticamente um
terço do total de 64 latrocínios cometidos em toda a cidade de São Paulo nesse período.

Latrocínios

Distribuição espacial das ocorrências latrocínio na capital – 2019 
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Outra maneira de analisar a incidência dos latrocínios é considerar sua frequência frente ao total de
roubos registrados (a soma das categorias roubo de veículo, roubos de carga, roubos de banco e roubo
outros), visto que o latrocínio pode ser considerado como um “roubo que não deu certo” e culminou na
morte da vítima. Dessa perspectiva, os latrocínios são ocorrências relativamente raras, apesar de gerarem
uma grande sensação de insegurança na sociedade. 

A proporção de roubos que levaram às mortes das vítimas se reduziu nas três macrorregiões quando
comparamos os anos de 2018 e 2019. Na capital do estado, no ano de 2018, a cada mil roubos,
ocorreram 0,5 latrocínios. Já no ano de 2019, essa proporção se reduziu ainda mais, para 0,4 latrocínios a
cada mil roubos na cidade de São Paulo. 

Na região da Grande São Paulo, a proporção foi reduzida de 0,8 latrocínios a cada mil roubos no ano de
2018 para um patamar de 0,6 ocorrências que resultaram na morte da vítima a cada mil roubos cometidos
nos municípios da região metropolitana em 2019.

Finalmente, nos municípios do interior de São Paulo, a proporção de latrocínios cometidos a cada mil
roubos é a mais elevada do estado - foram 1,7 latrocínios a cada mil roubos no ano de 2018, e 1,3
ocorrências que resultaram na morte da vítima a cada mil roubos cometidos nas cidades do interior em
2019.

Latrocínios

Proporção de roubos (por 1 mil) que culminaram na morte da vítima 
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#

De acordo com a série histórica dos últimos cinco anos, o estupro é o único crime violento que
segue em tendência contínua de crescimento no estado de São Paulo. A capital registrou 2663
ocorrências de estupros no ano de 2019 contra 2590 estupros registrados em 2018, ou seja, um
aumento de cerca de 3% nesse intervalo. A variação acumulada no período de 2015 a 2019 foi de
27% nas ocorrências de estupros na capital paulista.

Os municípios da Grande São Paulo registraram um aumento menor das ocorrências de estupro
em relação ao ano anterior: foram 2504 estupros registrados em 2019, contra 2485 casos
registrados no ano de 2018, um aumento de 0,7%. No entanto, quando analisada a série histórica
de 2015 a 2019, a região da Grande São Paulo teve um aumento das ocorrências de estupros de
47%, a maior das três macrorregiões em toda a série histórica. 

Já o interior, que respondeu por 58% do total do estado, registrou o maior aumento percentual
entre os anos de 2018 e 2019. Foram 6874 ocorrências de estupros em 2018 e 7207 registros de
estupros no ano de 2019, um aumento de cerca de 5%. Já em toda a série histórica, os
municípios do interior registraram um aumento acumulado de cerca de 32% ocorrências de
estupros nos últimos cinco anos. 
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#

No ano de 2019, houve um aumento nas taxas de estupros por 100 mil habitantes registradas tanto no
estado de São Paulo como um todo, como nas regiões da Capital, Grande São Paulo e Interior. Na cidade
de São Paulo a taxa de estupros aumentou de 21,27 ocorrências por 100 mil habitantes em 2018 para
21,74 registros por 100 mil em 2019.

Na região da Grande São Paulo, as taxas de estupros aumentaram de 27,29 ocorrências por 100 mil
habitantes em 2018 para 27,71 estupros por 100 mil habitantes em 2019. Por sua vez, os municípios do
interior do estado tiveram o aumento mais acentuado de sua taxa de estupros, passando de 28,34
ocorrências por 100 mil em 2018, para 29,26 estupros por 100 mil habitantes no último ano. Como
resultado, o estado de São Paulo como um todo registrou um aumento de sua taxa de estupros, que
passou de 26,64 ocorrências por 100 mil no ano de 2018 para 26,95 estupros por 100 mil habitantes em
2019.

Os dados expõem a necessidade urgente de implementar novas políticas públicas com capacidade de
prevenir esse tipo de crime, que vem ano a ano crescendo em todas as áreas do estado. 

Estupro

Taxas de estupro por 100 mil habitantes por região 
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Proporção de estupro de vulnerável por região

#

Uma questão central quando se trata do crime de estupro são a vítimas consideradas vulneráveis –
menores de 14 anos ou pessoas cujas condições de saúde as impedem de discernir ou resistir ao ato
sexual. No estado de São Paulo, os estupros de vulneráveis compõem a maior parte dos estupros
registrados, e sua proporção tem aumentado, sobretudo na Grande São Paulo.

Se no estado de São Paulo de forma geral os estupros de vulneráveis representam 74% do total de
estupros cometidos em 2019 (9217 casos registrados), na capital essa proporção é um pouco menor: 71%
do total de casos de estupros registrados em 2019 na cidade tiveram vítimas consideradas vulneráveis
(1891 casos). 

Na Grande São Paulo e Interior, a proporção de estupros de vulneráveis foi mais elevada do que a
registrada no estado. A região metropolitana de São Paulo registrou a maior proporção de vulneráveis
entre as vítimas de estupro, chegando a 76% em 2019 (1892 casos). O interior - que respondeu por 58%
do total de estupros do estado em 2019 - teve como vulneráveis 75% das vítimas de estupros registrados
em 2019 (5434 ocorrências).
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A tendência de aumento das ocorrências de estupro no interior do estado em 2019 teve maiores reflexos
nas taxas de estupros por 100 mil habitantes em seis dos dez Departamentos de Polícia Judiciária de São
Paulo Interior (Deinter). O Deinter 7 - Sorocaba continua com a pior taxa de estupros por 100 mil
habitantes entre os departamentos de polícia do interior, que passou de 39,4 ocorrências por 100 mil em
2018 para 41,3 estupros por 100 mil habitantes em 2019. O Deinter 8 - Presidente Prudente manteve a
posição de segundo colocado dentre as piores taxas, mantendo também a mesma taxa de estupros
registrada em 2018.

Também se destacaram negativamente o Deinter 1 - São José dos Campos, cuja taxa de estupros passou
de 28,3 ocorrências por 100 mil habitantes em 2018 para 33 estupros por 100 mil em 2019, e Deinter 5 -
São José do Rio Preto, cuja taxa saltou de 35,6 por 100 mil habitantes para 37,4 estupros por 100 mil, o
que coloca este Deinter na terceira posição do ranking das piores taxas de estupros do interior. Das 10
áreas analisadas, somente o Deinter 2 - Campinas e o Deinter 10 - Araçatuba reduziram suas taxas de
2019 em comparação com o ano anterior. 
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Dentre os dez municípios com mais ocorrências de estupros (fora a capital), o maior destaque são as
reduções significativas no número de ocorrências registradas nos dois municípios que lideram o ranking.
O município de Guarulhos, apesar de ainda ter o maior número absoluto de estupros, sofreu uma redução
de 380 ocorrências em 2018 para 330 estupros registrados em 2019, uma queda de -13%. Por sua vez,
Campinas permanece na segunda posição, mas teve uma redução ainda mais intensa, de 269 estupros
registrados em 2018 para 197 casos em 2019, redução de cerca de -27%.

Por outro lado, os municípios São José do Rio Preto, Itaquaquecetuba e São Bernardo do Campo tiveram
aumentos significativos nos registros de estupros cometidos no ano de 2019. São José do Rio Preto
passou de 149 ocorrências em 2018 para 2019, um aumento de 12%. Já Itaquaquecetuba e São
Bernardo do Campo foram, respectivamente, de 126 e 163 estupros registrados no ano de 2018 para 133
e 170 ocorrências de estupros em 219, aumentos de 5,5% e 4,3%.
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Dentre os dez municípios (com população maior que 100 mil habitantes) com maiores taxas de estupros
no estado de São Paulo, foi possível perceber um aumento em oito deles. Os aumentos mais expressivos
das taxas de estupros se deram nos municípios de Itapetininga, que passou de uma taxa de 33,90
estupros por 100 mil habitantes em 2018, para 50,64 ocorrências por 100 mil em 2019; Tatuí que passou
de uma taxa de 43,97 estupros por 100 mil em 2018 para 56,67 por 100 mil em 2019, e Caraguatatuba,
que com um aumento da taxa de estupros de 52,66 por 100 mil para 64,18 por 100 mil habitantes, se
tornou o município com maior taxa de estupros do estado em 2019.

As reduções das taxas de estupro se deram nos municípios de Itanhaém, com uma queda significativa da
taxa de 64,68 por 100 mil em 2018 para 55,98 por 100 mil no ano de 2019, o que tirou o município da
primeira posição ocupada no ranking de maiores taxas de estupros em 2018, e o município de Franco da
Rocha, cuja taxa de estupros se reduziu de 47,23 por 100 mil em 2018 para 41,43 por 100 mil habitantes
em 2019.
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Ao analisar as ocorrências de estupros por distrito policial, independente da região do estado, verificamos
que os 10 distritos policiais com mais ocorrências se dividem em cinco DPs da capital, e cinco DPs de
municípios da Grande São Paulo, com destaque para a cidade de Guarulhos, que tem dois distritos
policiais no ranking: O 07º DP - Guarulhos, com 94 ocorrências, e o 04º DP - Guarulhos, com 66 registros
de estupros. Ainda assim, é importante observar que ambos os distritos de Guarulhos registraram queda
nas ocorrências de estupros em 2019, respectivamente de -7% e -19,5%.

Sete dos 10 distritos policiais com mais ocorrências de estupros registraram aumento no ano de 2019. O
maior deles se deu no 047 DP - Capão Redondo, justamente o distrito policial com mais ocorrências de
estupros no ano analisado, e que passou de 66 casos de estupros registrados em 2018 para 104
ocorrências no ano de 2019, um expressivo aumento de 57,5%. Outros dois distritos policiais da capital
registraram aumentos significativos: o 100 DP - Jardim Herculano, que passou de 49 estupros em 2018
para 70 ocorrências em 2019, um aumento de quase 43%, e o 046 DP - Perus, que registrou 59 estupros
em 2018 e 78 casos deste crime em 2019, um aumento de 32%.
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Os dez distritos com maiores ocorrências de estupros na capital concentraram 26% dos registros de
estupros na cidade de São Paulo em 2019. Destes, seis estão localizados na zona sul (47º DP - Capão
Redondo, 100º DP - Jardim Herculano, 85º DP - Jd. Mirna, 049º DP -São Mateus, 037º DP - Campo Limpo
e 101º DP - Jd. Imbuias), região que historicamente apresenta concentração dos crimes de estupro na
capital. Se destacaram negativamente neste período o 47º DP - Capão Redondo, com um aumento de
57% nas ocorrências de estupros, o 100º DP - Jardim Herculano, que além de ser o quarto DP com mais
ocorrências de estupros na capital, registrou 70 estupros em 2019 contra 49 no ano de 2018, um aumento
de 43%, e o 46º DP - Perus, com um aumento de 32% nas ocorrências de estupros em relação a 2018.

Entre os 47 DPs da capital onde os registros de estupro recuaram, destacaram-se positivamente o 26 DPº
- Sacomã e 65º DP - Artur Alvim, que registraram redução, respectivamente, de -67% e -53% nos registros
de estupros durante o ano de 2019.

Estupro
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A distribuição espacial dos estupros que tem como vítimas pessoas vulneráveis - menores de 14 anos ou
pessoas cujas condições de saúde as impedem de discernir ou resistir ao ato sexual - se deu em 2019 de
maneira bem semelhante à distribuição espacial dos estupros em geral. Essa similaridade era esperada,
já que a cada ano a proporção dos estupros de vulneráveis na capital aumenta, e em 2019 já representam
71% do total de estupros cometidos na cidade de São Paulo. 

Dentre os dez distritos com maior incidência de estupros de vulneráveis em 2019, quatro estão localizados
na zona sul (47º DP - Capão Redondo, 100º DP - Jardim Herculano, 85º DP - Jardim Mirna e 101º DP -
Jardim Imbuias) e três na zona leste (49º DP - São Mateus, 68º DP - Lajeado e 50º DP - Itaim Paulista).
Os destaques negativos ficaram, novamente, com o 47º DP - Capão Redondo, que teve um aumento de
46 ocorrências de estupros de vulneráveis em 2018 para 82 registros deste crime em 2019, um enorme
aumento de 82%, e o 100º DP - Jardim Herculano, que registrou um aumento de 62% nos estupros de
vulneráveis em 2019 em comparação com o ano anterior. 
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Roubo (Outros)

#

O crime de roubo (outros) - todos os roubos, excluídos os de veículos - no ano de 2019 teve redução no
estado e nas regiões da Grande São Paulo e interior, mas sofreu um aumento na capital do estado. Na
cidade de São Paulo, foram 136.589 roubos (outros) em 2018, e 141.134 ocorrências em 2019, um
aumento de 3,3%. Na região da Grande São Paulo, por sua vez, foram 64.233 roubos em 2018 e 59.059
registros em 2019, uma redução de -8%. A maior redução se deu na região do Interior, de 62.293 roubos
em 2018 para 55.208 roubos (outros) em 2019, ou seja, 7.085 roubos a menos e uma significativa redução
de -11,4%. 

No estado como um todo, houve uma leve redução de -3%: São Paulo passou de um total de 263.115
roubos (outros) em 2018 para 255.401 ocorrências em 2019, 7.714 registros a menos, o que significa 21
roubos (outros) por dia no estado.

Como o roubo indica que houve violência ou grave ameaça, essa categoria que tem uma grande
importância na sensação de segurança da população. Vemos que apesar do aumento verificado na
capital, a redução das demais áreas resultou numa diminuição do número estadual. 
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Roubo (Outros)

As taxas de roubos (outros) - todos os roubos, excluídos os de veículos - em 2019, refletem as tendências
encontradas nas macrorregiões do estado. Enquanto na capital houve um aumento da taxa de 1121,71
roubos (outros) por 100 mil habitantes em 2018 para 1151,92 roubos (outros) por 100 mil em 2019, na
Grande São Paulo houve a maior queda da taxa: de 683,74 roubos por 100 mil habitantes em 2018 para
622,81 roubos por 100 mil em 2019. 

Por sua vez, o interior e o estado como um todo tiveram reduções mais sutis de suas taxas de roubos
(outros): o interior passou de 259,90 ocorrências por 100 mil habitantes em 2018 para 228,28 por 100 mil
em 2019, e a taxa de roubos (outros) do estado de São Paulo se reduziu de 577,78 por 100 mil habitantes
em 2018 para 556,20 roubos (outros) por 100 mil no ano de 2019.
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A intensa redução dos roubos (outros) no interior do estado de São Paulo é evidenciada pela queda da
taxa de roubos por 100 mil habitantes em todos os dez Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo
Interior (Deinter). A maior queda nas taxas de roubos (outros) se deu no Deinter 8 - Presidente Prudente,
que em 2018 registrou 63,4 ocorrências por 100 mil habitantes, e no ano de 2019 caiu para o patamar de
46,6 roubos (outros) por 100 mil, e se manteve como o departamento com a menor taxa de roubos do
interior do estado. 

Mesmo com uma significativa redução em comparação com o ano anterior, o Deinter 6 - Santos
permanece com uma taxa de roubos muito superior aos outros departamentos, com uma taxa de 675,4
roubos (outros) por 100 mil habitantes, mais que duas vezes mais elevada que o Deinter 2 - Campinas, o
departamento com a segunda maior taxa de roubos (outros) no interior (314 roubos por 100 mil
habitantes).
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#

Dentre os 10 municípios (com população superior a 100 mil pessoas) com maiores taxas de roubos
(outros), seis apresentaram um aumento de suas taxas em comparação com o ano de 2018. Os maiores
aumentos ocorreram nos municípios de Ferraz de Vasconcelos, cuja taxa de roubos (outros) passou de
650 roubos por 100 mil habitantes em 2018 para 847,76 roubos por 100 mil em 2019, e o município de
Carapicuíba, que passou de 761,90 roubos por 100 mil habitantes em 2018 para 810,87 por 100 mil em
2019.

Os principais resultados positivos se deram no município de Osasco, que em 2018 tinha uma taxa de
1083,45 roubos (outros) por 100 mil habitantes e em 2019 reduziu para 826,58 por 100 mil, e o município
de Praia Grande, com uma redução de sua taxa de 1100,44 por 100 mil em 2018 para 935,79 roubos por
100 mil habitantes em 2019.
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Dentre os dez municípios (fora a capital) com mais ocorrências de roubo (outros) em 2019 no estado de
São Paulo, sete estão em um movimento de redução dos roubos quando comparados com o ano de 2018.
As maiores reduções foram registradas pelos municípios de Osasco, que passou da 1ª posição em 2018,
com 7550 roubos para a 6ª posição, com 5773 ocorrências, em 2019 (-23,5%), e Praia Grande, que
passou de 3512 roubos (outros) para 3042 ocorrências em 2019, uma redução de -13,4%.

Os três municípios do ranking que se destacaram negativamente com aumento das ocorrências de roubo
(outros) em 2019 são: Carapicuíba, com um aumento de 7%, e São Bernardo do Campo e São Vicente,
ambos com 4,4% de aumento. 
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Na análise das ocorrências de roubos (outros) por distrito policial, independente da região do estado, os
DPs da capital se destacaram como aqueles com mais roubos no ano de 2019. Entre estes, se destacam
negativamente o 03º DP - Campos Elísios, com 904 roubos a mais (aumento de 22%) em comparação
com o ano de 2018; o 98º DP - Jardim Míriam, com aumento de 472 ocorrências de roubos (outros) e um
aumento de 20%; e o 101º DP - Jardim das Imbuias, que também sofreu um aumento de 20% nas
ocorrências de roubos (outros) quando comparamos os anos de 2018 e 2019.

Por outro lado, o 01º DP - Sé, mesmo figurando entre os três distritos policiais com maior número de
registros de roubo (outros), teve uma leve redução de 3421 ocorrências em 2018 para 3404 registros em
2019 (-0,5%) e o 050º DP - Itaim Paulista, que passou de 3036 roubos (outros) em 2018 para 2936
registros de roubos em 2019, uma redução de -3%.
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#

Os 10 distritos com mais ocorrências de roubos (outros) - todos os roubos, excluídos os de veículos -
foram responsáveis por 24% de todos os registros deste tipo de crime na capital no ano de 2019. 

Sete destes distritos estão localizados na zona sul (47º DP - Capão Redondo, 100º DP - Jardim
Herculano, 37º DP - Campo Limpo, 92º DP - Parque Santo Antônio, 101º DP - Jardim das Imbuias, 49º
DP - São Mateus e 98º DP - Jardim Míriam) e dois no centro (01º DP - Sé e 03º DP - Campos Elísios). Se
destacaram negativamente, na região central, o 77º DP - Santa Cecília, com aumento de 34% nos roubos
(outros); o 08º DP - Brás, com acréscimo percentual de 27%; e o 03º DP - Campos Elísios, com aumento
de 22%. Na zona sul, o 80º DP - Vila Joaniza contou com um aumento de 31,5% de roubos (outros) em
relação ao ano anterior, e o 85º DP - Jardim Mirna com aumento de 25% em relação ao ano de 2018.

É importante ressaltar que o 01º DP - Sé, mesmo constando entre os cinco distritos policiais com mais
ocorrências de roubos na capital, teve uma consistente redução de 22% no ano de 2019, com 442 menos
ocorrências que o registrado no ano anterior.

Roubo (outros)

Distribuição espacial das ocorrências de roubo (outros) na capital - 2019
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Roubo de Veículo

#

O roubo de veículos segue em uma importante tendência de queda no estado desde o ano de 2015. Em
2019, o estado de São Paulo registrou 46.517 roubos de veículos, contra 58.970 roubos em 2018, ou seja,
34 veículos roubados por dia a menos em 2019 e uma redução de -21% em relação a 2018. 

No interior do estado a redução seguiu a mesma tendência, mas de forma um pouco mais suave, com
uma redução de 2637 roubos de veículos em 2019 em comparação com o ano de 2018, e uma redução
de -19%. Por usa vez, a Grande São Paulo foi a região com a maior redução: se em 2018 foram
registrados 18576 roubos de veículos na região metropolitana de São Paulo, no ano de 2019 esse número
foi de 14391, uma redução de 4185 veículos roubados anualmente, e queda percentual de -22,5%.

Finalmente, a queda dos roubos de veículos na capital contou com 5631 ocorrências a menos (-21%) em
2019 em relação a 2018, uma média de 15 veículos a menos roubados por dia no ano de 2019. 

Roubo (veículos)

Ocorrências de roubos (veículos) por região (2015 – 2019)
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Roubo de Veículo

As taxas de roubos (veículos) caíram em todas as macrorregiões de São Paulo, porém em intensidades
distintas. A capital permanece com a maior taxa, de 266,36 veículos roubados por 100 mil habitantes, mas
sofreu uma intensa redução em relação à taxa registrada em 2018, e se aproximou bastante da taxa da
Grande São Paulo, que, por sua vez, registrou uma queda de 226,94 veículos roubados por 100 mil em
2018 para 205,59 ocorrências em 2019.

O interior, que historicamente registra as menores taxas de roubos de veículos, teve uma redução de 61,3
veículos roubados por 100 mil habitantes em 2018 para 54,9 por 100 mil habitantes em 2019. Finalmente,
como resultado dessas reduções acumuladas, as taxas de roubos de veículos no estado caíram de 149,24 
roubos por 100 mil habitantes em 2018 para 128,42 veículos roubados por 100 mil no ano de 2019.

#
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Em 2019, o interior de São Paulo apresentou uma intensa redução de -35% nos roubos de veículos, o que
pode ser verificado na queda das taxas de roubos (veículos) em nove dos 10 Departamentos de Polícia
Judiciária de São Paulo Interior (Deinter). Apenas o Deinter 10 - Araçatuba registrou um aumento na taxa
de roubos de veículos no ano de 2019, com 8,2 veículos roubados por 100 mil habitantes, contra uma taxa
de 4,2 ocorrências por 100 mil habitantes registrada no ano anterior. 

Por sua vez, as reduções mais acentuadas ocorreram nos Deinter 1 - São José dos Campos, que passou
de 65,5 roubos de veículos por 100 mil habitantes em 2018 para uma taxa de 50,6 ocorrências desta
modalidade de crime por 100 mil em 2019, e no Deinter 6 - Santos, que registrou uma redução de sua
taxa de roubo de veículos de 93,4 por 100 mil habitantes para 69,4 por 100 mil nos últimos 2 anos. Mesmo
o Deinter 2 - Campinas, que historicamente lidera o ranking de roubo de veículos no interior, apresentou
uma significativa redução em 2019, caindo de uma taxa de 133,2 ocorrências por 100 mil habitantes em
2018 para 103,9 roubos de veículos por 100 mil no ano seguinte. 
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Dentre os 10 municípios (com população superior a 100 mil habitantes) com maiores taxas de roubos de
veículos no estado em 2019, nove apresentaram uma redução significativa em suas taxas de roubos de
veículos quando comparadas com as taxas registradas no ano de 2018. As maiores reduções se deram
nos municípios de Santo André, com uma redução de 347 roubos de veículos por 100 mil habitantes em
2018, para 238,60 por 100 mil no ano de 2019; Poá, que passou de uma taxa de 264,3 roubos de veículos
por 100 mil habitantes para 181,35 por 100 mil habitantes em 2019; e o município com maior taxa de
roubos de veículos, Diadema, que apesar da intensa redução de 508,16 veículos roubados por 100 mil
habitantes em 2018 para 424,41 ocorrências por 100 mil habitantes em 2019, permanece com uma taxa
de roubo de veículos muito superior ao restante dos municípios. 

O único município que registrou aumento entre 2018 e 2019 foi São Bernardo do Campo, que passou de
213,98 veículos roubados por 100 mil habitantes no ano de 2018 para uma taxa de 215,51 roubos por 100
mil habitantes em 2019, um aumento bastante sutil, mas que, devido à redução dos outros integrantes do
ranking, levou o munícipio a passar da oitava pior taxa de roubo de veículos em 2018 para a quinta
posição em 2019.
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Dentre os 10 municípios (fora a capital do estado) com mais ocorrências de roubo de veículos em 2019,
oito estão na região da Grande São Paulo e dois no interior do estado. Além disso, dentre os 10
municípios com mais ocorrências de roubos de veículos no ano de 2019, apenas um, São Bernardo do
Campo, teve um leve aumento no número de roubo de veículos. Já os outros nove municípios listados
tiveram quedas significativas, se destacando os municípios de Osasco, que passou de 1366 roubos de
veículos em 2018 para 878 ocorrências em 2019, uma redução de -35,7%; Santo André, que passou de
2485 veículos roubados para 1715, uma redução de -31%; e Suzano, que também teve uma queda de -
30%, com 715 veículos roubados em 2018, e 498 ocorências em 2019.

Campinas, permanece como o município (fora a capital) com mais ocorrências de roubo de veículos, com
2333 roubos registrados em 2019. No entanto, mesmo na primeira posição, Campinas teve um intensa
redução nos roubos de veículos, tendo registrado 3101 ocorrências em 2018, uma redução de -24,7%.
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Na análise das ocorrências de roubos de veículos por distrito policial, independente da região do estado,
se destacaram apenas os distritos da capital paulista. Dentre os 10 DPs com mais ocorrências de roubos
de veículos em 2019, oito apresentaram aumento em relação ao ano anterior. Nos distritos policiais com
aumento mais intenso de ocorrências de roubos de veículos, se destacou negativamente o 03º DP -
Campos Elísios, que permanece como o distrito com mais roubos de veículos, com 4054 ocorrências em
2018 e 4958 em 2019, um aumento de 22%. Também foram destaques negativos os distritos policiais 98º
DP - Jardim Míriam, que passou de 2319 roubos de veículos em 2018 para 2791 ocorrências em 2019,
um aumento de 20%; e o 101º DP - Jardim das Imbuias, que registrou 2284 roubos de veículos em 2018 e
em 2019 teve 2744 ocorrências, outro aumento de 20%.

A redução mais significativa dos roubos de veículos entre os DPs com maior incidência deste crime em
2019 se deu em 50º DP - Itaim Paulista, com redução de 180 ocorrências (-41%); e no 69º DP - Teotônio
Vilela, que registrou 107 roubos de veículos a menos (-28%).
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Ao contrário dos roubos (outros), os roubos de veículos caíram de forma intensa na cidade de São Paulo
quando comparamos os anos de 2018 e 2019. Em 83 dos 93 distritos policiais da capital, o número de
roubo de veículos em 2019 caiu em relação ao ano anterior. 

Apesar da redução dos roubos de veículos na capital, é possível verificar que os distritos policiais com
mais ocorrências desse tipo de crime se situam nas regiões limítrofes de São Paulo, sobretudo nas zonas
leste (principalmente nos 49º DP - São Mateus, 50º DP - Itaim Paulista, 55º DP - Parque São Rafael e 44º
DP - Guaianazes), centro-sul (35º DP - Jabaquara, 98º DP - Jardim Míriam e 97º DP - Americanópolis) e
norte (73º DP - Jaçanã, 46º DP - Perus e 87º DP - Vila Pereira Barreto).

Roubo (veículos)

Distribuição das ocorrências de roubo (veículos) na capital - 2019
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Análise Especial: Feminicídios 

                           

 

A violência contra a mulher é um problema grave que limita e tira a vida de milhares de brasileiras 

por ano1. Este tem sido um ponto de atenção para a sociedade e instituições que buscam atuar 

para prevenir novos casos, criar medidas de proteção para as vítimas e responsabilizar os autores, 

dando voz ao disseminado sentimento de impunidade e rechaçando as tentativas de normalização 

ou condescendência muitas vezes ainda vistas no tratamento dos crimes que vitimam mulheres. 

Sociedade Civil e Poder Público têm atuado com diferentes estratégias na normatização e 

conscientização de direitos e deveres para superar a motivação sexista dessa violência. Como 

grandes marcos desse processo no Brasil, podemos citar a Lei Maria da Penha2 de 2006 que, além 

de estabelecer uma política pública com ênfase na prevenção da violência doméstica, reconhece 

também essa violência como uma questão criminal e cria uma série de medidas de proteção para 

as vítimas, compreendendo desde o tratamento pela autoridade policial até as medidas protetivas 

de urgência, essenciais para interromper ciclos de violência contínua que muitas vezes se agravam 

até a morte. 

Essa Lei implica no reconhecimento de que existem agressões motivadas pelo gênero, de que o 

autor da agressão está cometendo um crime que não é passível de relativizações, e que é dever 

da sociedade agir pela preservação da vida e da integridade física, moral e psicológica das vítimas, 

refutando assim antigas e inapropriadas frases utilizadas para expressar o entendimento e 

interpretação desses crimes que eram correntes até então como, por exemplo, que em briga de 

marido e mulher ninguém mete a colher. 

Outro marco é a alteração feita em 2015 em nosso Código Penal para prever o feminicídio como 

circunstância qualificadora do crime de homicídio. Ela considera que há feminicídio quando o crime 

envolve (i) violência doméstica e familiar ou (ii) menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher. Prevê ainda aumentos de pena com base em aspectos até então desprezados como: se 

o crime é cometido na presença de filhos ou pais da vítima ou contra vítima que tenha menos de 

14 anos, mais de 60 anos ou alguma deficiência. 

Contudo, faz-se necessário um contínuo trabalho de formação junto às instituições do sistema de 

Justiça e Segurança do Brasil para que seus agentes possam identificar e utilizar a classificação 

de feminicídio nas devidas situações. Temos acompanhado diferentes trabalhos realizados pelas 

Polícias Militar e Civil e pelo Ministério Público para que seus quadros utilizem corretamente essa 

 
1 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2018, um aumento de 4% em relação a 2017. Em São 
Paulo o número de casos tem aumentado desde 2016. Fontes: 13º Anuário do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e SSP/SP. 
2 Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 
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Análise Especial: Feminicídios 

categoria penal de forma a garantir a correta responsabilização dos autores e contabilização dos 

casos. É importante que este seja um esforço contínuo e institucionalizado. 

Mais recentemente, considerando as medidas para ampliar o acesso de civis a armas de fogo 

colocadas em vigor pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, a Lei nº 13.880 de 8 de outubro de 

2019 representou um novo avanço ao prever a rápida apreensão de arma de fogo sob posse legal 

do agressor em casos de violência doméstica, dificultando que ele coloque em risco a vida da 

mulher e de sua família.  

Uma vez implementadas, é necessário dar transparência e permitir o monitoramento dessas ações 

para que a sociedade e todos os interessados possam utilizar essas informações na elaboração 

ou aperfeiçoamento de medidas para prevenir e responder à violência contra a mulher. No caso 

do feminicídio, vemos que muitos estados passaram a incorporar essa categoria na divulgação de 

suas estatísticas criminais, permitindo um primeiro olhar para essa compreensão.  

Nesse sentido, apresentamos a presente análise sobre os dados de feminicídios no estado de São 

Paulo entre os anos de 2018 e 2019, num esforço de compreender as principais características 

deste crime e possíveis caminhos para lidar com ele.  
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No estado de São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública promove a transparência ativa dos 

dados de feminicídio em seu site, onde é possível acessar com periodicidade mensal dados 

agregados do estado3, ou, ainda, baixar os microdados dos homicídios dolosos de mulheres que 

tiveram a qualificadora de feminicídio inserida no Boletim de Ocorrência. 

Uma dificuldade para produzir análises e cruzamentos a partir dos microdados disponíveis é que 

não há uma documentação da Secretaria que explique que procedimentos devem ser realizados 

de modo a se chegar aos mesmos números publicados nas tabelas agregadas. Isso acontece 

porque esse banco de microdados é proveniente dos Boletins de Ocorrência da Polícia Civil, que 

tem uma lógica de construção voltada para as atividades de polícia judiciária. Utilizá-lo como fonte 

de dados para pesquisas e consolidação de análises criminais é viável, desde que se realize 

processos para formatá-lo para tal finalidade. Analisando a tabela de microdados dos anos de 2018 

e 2019, conseguimos realizar esses procedimentos, como excluir duplicidade de informações e 

isolar os dados apenas das vítimas e dinâmicas de feminicídio (uma vez que uma ocorrência pode 

registrar mais de um crime). Após esta limpeza e organização, pudemos analisar características 

relevantes sobre a dinâmica dos feminicídios ocorridos no estado de São Paulo nesse período. 

A apresentação dos dados abaixo é feita com auxílio de gráficos, mapas e tabelas para facilitar a 

leitura. Apresentamos primeiramente os dados referentes à dinâmica desses feminicídios, como 

dia da semana, hora, tipo de local, se a vítima morreu, se a autoria é conhecida e se houve prisão 

em flagrante do autor. Em um segundo momento, os dados estão focados em apresentar um perfil 

das vítimas e, por fim, outros achados da análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
3 https://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/ViolenciaMulher.aspx 

Como fizemos? 

Os dados 

https://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/ViolenciaMulher.aspx
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Por se tratar de uma qualificadora do crime de homicídio doloso, nem todo feminicídio resulta na 

morte da vítima: temos os casos de feminicídio tentado, onde o objetivo do autor era a morte da 

mulher, mas ela sobreviveu.  

No gráfico 01, abaixo, vemos que a grande maioria dos registros de feminicídio são referentes aos 

casos em que houve morte, ou seja, o feminicídio consumado. Podemos supor que esse alto 

percentual – superior a 94% – seja resultado de dois fatores: (i) esse crime ter alto grau de 

“sucesso” por serem cometidos mais frequentemente dentro de casa e por pessoas de confiança 

da vítima, havendo mais dificuldade de intervenção de terceiros e maior tempo para ação do 

agressor e; (ii) casos em que a vítima tenha sobrevivido podem estar sendo tratados como tentativa 

de homicídio ou como agressão simples, sendo importante que os agentes de segurança estejam 

atentos para reconhecer a presença das qualificadoras de feminicídio também nestes casos para 

que a apuração e responsabilização do autor não fiquem comprometidas, pois a motivação 

principal direciona o desenrolar e demais providências da investigação. 

  
 

Uma segunda informação diz respeito à quantidade de vítimas de feminicídio no estado e como 

esse crime se distribui no território. No gráfico 02 abaixo, vemos que a maior ocorrência é no 

interior, seguida pela capital e Grande São Paulo4, tanto em 2018 como em 2019, e que nesse 

último ano o número de mulheres vítimas saltou de 137 para 180. 

De um total de 317 vítimas de feminicídio nos anos de 2018 e 2019, foi possível observar que 33 

(13 em 2018 e 20 em 2019) desses casos foram registrados em Delegacias de Defesa da Mulher. 

 
4 A Grande São Paulo é a Região Metropolitana do estado, exceto a capital. 
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Se por um lado esse número aponta a necessidade de expandir a capilaridade desse serviço 

especializado, por outro revela que os outros distritos têm aumentado a capacidade de identificar 

as situações que caracterizam o feminicídio em crimes que vitimizam mulheres por sua condição 

de gênero.  

 

 

 

Uma importante ponderação a ser feita na análise desses dados é que, por se tratar de uma 

tipificação penal relativamente recente, esse aumento pode ter duas interpretações: (i) o número 

de mulheres vítimas permanece semelhante e o que tem aumentado é a capacidade dos agentes 

públicos em identificar o feminicídio, ou, (ii) o número de mulheres vítimas tem de fato aumentado.  

Para ajudar a sanar essa questão, apresentamos abaixo o número de homicídios dolosos e 

tentativas de homicídios praticados contra mulheres no estado de São Paulo: 

Gráfico 02 – Feminicídio no estado de São Paulo segundo Grande Região – 2018 e 2019 
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* Inclui as vítimas de feminicídio. 

 

Apesar de termos um aumento no número de vítimas de feminicídio, o total de mulheres 

assassinadas apresentou no período uma leve redução, o que isoladamente nos faz tender para a 

primeira hipótese levantada, onde creditamos o aumento do feminicídio à maior capacidade dos 

agentes do estado em identificarem ali os elementos necessários para classificar o crime como 

decorrente da condição de mulher da vítima. Para afirmar assertivamente, no entanto, 

precisaríamos de mais informações qualitativas e quantitativas, como a motivação dos casos 

tipificados como homicídio dolosos contra mulheres sem a qualificadora de feminicídio.  

Um importante conjunto de dados para nortear ações de prevenção são aqueles que demonstram 

os padrões de ocorrência desses crimes no tempo. Uma constatação é a alta participação dos dias 

de fim de semana (sábado e domingo), como vemos no gráfico 04 abaixo: 
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Gráfico 03 – Homicídio Doloso* de mulheres no Estado de São Paulo 
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Tanto em 2018 como em 2019 foram nesses dois dias que aproximadamente 40% das mulheres 

foram vítimas de feminicídio no estado de São Paulo, num movimento distinto da sexta-feira, dia 

com menor número desses crimes. 

É preciso que os agentes públicos estejam atentos a essa distribuição, tanto para prover a estrutura 

para melhor acolher essas vítimas nos dias de pico, como para orientar aqueles que atuam no 

contato direto com essas situações. Assim, é imperativo que as Delegacias de Defesa da Mulher 

mantenham uma rede de atendimento intenso nos fins de semana, ou ainda que as delegacias 

distritais e outras especializadas que por ventura venham a atender esse tipo de ocorrência tenham 

conhecimento dessa dinâmica.  

De maneira complementar, quando olhamos em que período do dia esses crimes aconteceram, 

vemos que em 2019 houve uma diferença em relação a 2018 devido a um aumento significativo 

no período da madrugada5.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Vale lembrar que esse dado diz respeito ao horário do crime e não da confecção do Boletim de 
Ocorrência. 
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Gráfico 04 – Feminicídios no estado de São Paulo segundo dia da semana – 2018 e 2019 
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Combinando os dados de dia da semana e período do dia conseguimos identificar os momentos 

mais críticos da semana, onde é possível perceber que o período contínuo que se inicia no sábado 

de tarde e prossegue até a madrugada de domingo, em seguida perde intensidade na manhã de 

domingo para em seguida voltar a crescer no período da tarde e noite. 
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Gráfico 05 – Feminicídios no estado de São Paulo segundo período do dia – 2018 e 2019 
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Gráfico 06 – Feminicídios no estado de São Paulo segundo dia da semana e período do dia 

– 2018 e 2019 
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De maneira complementar, observamos que a maior parte dessas mortes ocorre no interior de 

residências, o que torna mais complexa a atuação de policiamento ostensivo como meio de 

preveni-las. Esse dado corrobora a necessidade de pensar segurança pública como uma questão 

transversal, de responsabilidade dos órgãos públicos em geral e não exclusiva das polícias.  

Ainda assim, isso não implica em ignorar o potencial das polícias. Verificar a recorrência de 

chamados policiais em um mesmo endereço é uma estratégia para atuar na prevenção, pois 

feminicídios muitas vezes ocorrem após uma sequência de violências anteriores, que vão 

gradualmente aumentando o nível de agressividade até culminar na perda da vida. Identificar e 

interromper esse processo fica mais complexo quando ele ocorre no interior da residência e, por 

isso, requer também a atuação de profissionais de outras áreas, como psicólogos, médicos, 

professores e assistentes sociais.   

 

Para que os autores sejam responsabilizados por esses crimes um primeiro passo é que eles 

sejam identificados. No Boletim de Ocorrência consta a informação se a autoria do crime é 

conhecida ou não no momento de confecção desse documento. No gráfico 07 percebemos que na 

maior parte dos casos o autor é conhecido já nesse momento. Em ambos os anos analisados 

vemos que o percentual de feminicídios com autoria conhecida ficou próximo de 83%. 
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Gráfico 07 – Feminicídios no estado de São Paulo segundo tipo de local – 2018 e 2019 
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Apesar do alto percentual de autoria conhecida, vemos que o número relativo de prisão em 

flagrante é bem menor. Por se tratar de um tipo de crime que muitas vezes conta com testemunhas 

e em que há relação próxima entre vítima e autor, no geral sabe-se quem o realizou, mas em 

muitos casos o autor foge do local antes da chegada da polícia. 
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Gráfico 08 – Feminicídios no estado de São Paulo segundo conhecimento de autoria 

– 2018 e 2019 

 

Gráfico 09 – Feminicídios no estado de São Paulo segundo ocorrência de prisão em 

flagrante por ano – 2018 e 2019 

 

Fonte de dados: SSP/SP 

Elaboração: Instituto Sou da Paz 
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Além de identificar a dinâmica desse crime, verificar o perfil das vítimas é de suma importância 

para que esse material tenha utilidade como insumo ao planejamento de ações para prevenção e 

planos integrados com o objetivo de preservação da vida dessas mulheres. É preciso identificar 

quais os perfis mais vulneráveis e onde elas estão, para que seja possível traçar estratégias de 

interação para romper os ciclos de violência que culminam na perda da vida.  

Uma primeira característica observada é que o feminicídio tem sido observado em todas as faixas 

etárias. Em 2019 vimos um aumento inclusive nos grupos etários mais velhos, considerando as 

mulheres com 55 anos ou mais. No outro extremo do gráfico, vemos esse aumento também entre 

mulheres mais jovens, pois em todos os grupos etários até 34 anos o número de 2019 foi maior 

que o de 2018.  

 

 

Analisamos detalhes dos casos envolvendo menores de 15 anos, onde temos quatro 

crianças/adolescentes mortas. Em três casos o autor foi o próprio pai, que também matou a mãe 

da jovem. Em um caso foi o companheiro de uma adolescente de 13 anos. Foi usada arma de fogo 

em dois desses casos, nos outros foram usadas faca e intoxicação por fumaça. Essas informações 

revelam a urgência de pensarmos políticas públicas que lidem com a questão. 
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Gráfico 10 – Vítimas de feminicídios no estado de São Paulo segundo grupo etário – 

2018 e 2019 
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Foi possível identificar também que em muitos6 outros casos crianças/jovens testemunharam a 

morte de suas mães, tendo como autor o pai ou alguém muito próximo. Políticas públicas para 

prover assistência psicológica a essas crianças, bem como a outras pessoas que tenham 

testemunhado tal violência, fazem parte do rol de ações importantes para diminuir seu impacto 

social. 

Infelizmente, não há dados preenchidos sobre a cor das vítimas para o ano de 2018 e o baixo 

preenchimento de 18% em 2019 inviabiliza uma análise dos seus números. Essa ausência de 

informações revela a necessidade de conscientizar os agentes de segurança envolvidos na 

confecção do Boletim de Ocorrência sobre a importância das informações que serão utilizadas 

posteriormente por eles e por outros agentes públicos que atuam na prevenção desse crime. A 

diferença de impacto da violência entre mulheres brancas e negras já está documentada em outras 

dinâmicas criminais. Por exemplo, o Atlas da Violência comparou o ano de 2017 com 2016 e 

documentou um aumento de 9% nos dados nacionais de mortes violentas de mulheres negras, 

enquanto no mesmo período os homicídios de mulheres não negras apresentaram aumento de 

4%. Isso reforça a necessidade de análise dessa variável para gerar políticas públicas mais 

eficientes. 

 

Quando observamos o estado civil, percebemos que a maior parte das vítimas era solteira, 

seguidas por vítimas casadas. Precisamos explicar, no entanto, que o estado civil não indica 

necessariamente relacionamento com o autor e que pode haver relacionamentos duradouros não 

formalizados. 

 

 

 

 
6 O banco de dados utilizado não possui informações sobre as testemunhas, contudo, fizemos um 
levantamento utilizando matérias publicadas em veículos de comunicação para compreender mais 
sobre a dinâmica dessas mortes. 
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Gráfico 11 – Vítimas de Feminicídios no estado de São Paulo segundo raça/cor – 2018 e 

2019 
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Há outra informação que verifica justamente o relacionamento entre a vítima e o autor nos casos 

de autoria conhecida, nela chama atenção o percentual de autores que conviviam cotidianamente 

com as vítimas. Eles representam praticamente metade dos casos com autoria conhecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Civil 2018 2019 

Casada 34 31 

Divorciada 06 10 

Solteira 51 79 

União Estável 18 25 

Viúva 
 

01 

Sem Informação 28 34 

Relação vítima/autor 2018 2019 

Casamento 11 13 

Conhecido 
 

01 

Envolvimento amoroso 13 22 

Parentesco 03 07 

União estável 23 25 

Sem Informação 87 112 

Tabela 01 – Vítimas de Feminicídio no estado de São Paulo segundo estado civil – 

2018 e 2019 

 

Tabela 02 – Vítimas de Feminicídio no estado de São Paulo segundo relação 

vítima/autor – 2018 e 2019 

 

Fonte de dados: SSP/SP 

Elaboração: Instituto Sou da Paz 
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O intuito inicial desta seção era o de mapear um perfil dos autores de feminicídio indicando 

características sobre sua idade, raça/cor, grau de instrução e assim fornecer mais informações 

para pensar ações de prevenção. Contudo, verificamos que não constam nos boletins de 

ocorrência estes dados referentes aos autores conhecidos/identificados ou presos em flagrante. 

Os únicos dados que constam na base pública são dos autores que também foram vítimas de 

algum crime na mesma ocorrência.  

Nestes se destacaram os casos em que os autores de feminicídio em seguida cometeram (ou 

tentaram cometer) suicídio ou foram mortos após resistir à abordagem da polícia. Foram 33 casos 

de suicídio após o cometimento de feminicídio e 2 casos em que o autor reagiu à chegada da 

polícia (atirando contra os policiais que revidaram). 

Essas 35 mortes de autores de feminicídio representam 12% sobre o total de ocorrências desse 

crime nos dois anos. Este dado reforça a complexidade e o profundo enraizamento social ou 

identitário desse tipo de crime. Certamente uma análise aprofundada depende do entendimento 

do histórico de cada caso, mas o suicídio pode ser indicativo de diversas dinâmicas como, por 

exemplo, a perda de propósito ou de identidade do autor fora de um relacionamento desfeito ou 

diante da alta possibilidade de punição social, assim como pode indicar feminicídios cometidos 

quando o autor já pretendia cometer suicídio e não permitiu a continuidade da vida da mulher sem 

sua presença.  
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Como mais uma forma de explorar os dados públicos disponíveis, essa análise especial do Boletim 

Sou da Paz Analisa – Panorama 2019 trouxe à tona diferentes perspectivas sobre a dinâmica dos 

feminicídios ocorridos no estado de São Paulo em 2018 e 2019. 

Além de demonstrar as características desse crime, os dados nos indicam que tem aumentado a 

capacidade dos agentes públicos em reconhecer as características de feminicídio nos casos 

envolvendo vitimização de mulheres, o que é um ponto importante pois subsidia a atuação dos 

diversos grupos sociais e instituições que lidam com os envolvidos  

Demonstrando o peso dos finais de semana e das residências como período e local com maior 

ocorrência dessas dinâmicas, vemos contornos mais definidos de um problema que não pode ser 

entendido como exclusivo das polícias. Estas têm um papel fundamental na qualidade do 

atendimento e da investigação. É necessária uma formação contínua para que possam identificar 

rapidamente ocorrências de feminicídio por eles atendidas, e assim acionar protocolos capazes de 

prestar atendimento às sobreviventes e suas famílias.  

As polícias também podem agir na prevenção identificando e analisando casos de violência 

doméstica para evitar que essa violência se perpetue e que se agrave resultando em morte. Os 

dados de acionamento da Polícia Militar podem revelar eventuais endereços onde a violência é 

constante e permanece intramuros, assim como é fundamental a disponibilidade de estruturas de 

atendimento adequado das denúncias, incluindo a expansão das Delegacias de Defesa da Mulher 

e a capacitação para atendimento dessas ocorrências em qualquer distrito. 

Outros serviços como os da assistência social, educação e saúde também devem estar atentos a 

indícios semelhantes para identificar ciclos de violência. Estes órgãos são igualmente importantes 

na fase posterior aos crimes para proporcionar às vítimas e familiares uma estrutura de 

acolhimento e encaminhamento que possa reduzir seus danos sociais. É preciso romper com a 

ideia de que a violência contra a mulher é um problema de âmbito pessoal ou que é impossível de 

ser detectado. 

Essa análise especial também revelou que além de ser um crime letal, ele também vitimiza crianças 

direta e indiretamente, e tem índice significativo de suicídio do autor. Todos os entes públicos 

precisam estar cientes dessa complexidade e atuar de maneira coordenada para evitar 

sobreposição dos limitados esforços e garantir a maior cobertura possível de suas ações.  

Discriminação à condição de mulher é crime e há um desafio social de traduzir e reforçar os pilares 

das leis atuais para que toda a sociedade os compreenda. Recomendamos nesse ponto que a 

comunicação deve focar tanto nas potenciais vítimas, para que estejam cientes de seus direitos, 

denunciem agressões de qualquer natureza e rompam ciclos de violência acessando serviços 

públicos, mas também nos potenciais agressores; comunicando massivamente sobre a igualdade 

de direitos e, mesmo nos casos de agressão menos grave, que a responsabilização não se limite 

às penas tradicionais, envolvendo também processos de reflexão psicológica e social para evitar 

a reincidência. 

 

 

Conclusões 



2018 2019 2018 2019

Em serviço

Pessoas mortas pelas polícias 657 736 204 196

Policiais civis e militares mortos 17 17 5 7
Razão - Pessoas mortas vs. Policiais mortos 39:1 43:1 41:1 28:1

Fora de serviço 

Pessoas mortas pelas polícias 206 147 82 52

Policiais civis e militares mortos 42 19 13 9
Razão - Pessoas mortas vs. Policiais mortos 5:1 8:1 6:1 6:1

Total - Pessoas mortas vs. Policiais mortos 15:1 25:1 16:1 16:1

Estado Capital

Policiais em serviço e fora de serviço foram responsáveis por 883 mortes no estado em 2019. Foram 20
mortes a mais que no ano anterior. As mortes cometidas por policiais fora de serviço seguem em forte
tendência de queda desde 2018, com uma redução de -29% no último ano.

Se por um lado as mortes cometidas por policiais fora de serviço seguem em queda contínua, a letalidade
de policiais em serviço aumentou significativamente. Em 2019 as polícias de São Paulo mataram em
serviço 736 pessoas, 79 a mais que no período equivalente de 2018, um crescimento de 12%. Isso
significa que as polícias mataram em serviço 1,8 pessoas por dia no ano de 2019.

O número de pessoas mortas para cada policial morto é outro indicador importante sobre o uso da força
policial. Segundo Paul Chevigny, quando essa proporção supera 15:1, é possível que a força letal esteja
sendo utilizada em excesso. No estado, somadas as mortes em serviço e fora de serviço, a proporção
entre vítimas civis e policiais sofreu uma intensa piora: de 15 para 1 no ano de 2018, para 25 por 1 nos
em 2019. Os principais fatores para a piora expressiva deste indicador foram a redução expressiva da
vitimização policial fora de serviço, uma redução de 42 policiais mortos em 2018 para 19 ocorrências de
vitimização policial em 2019, uma queda de -55%; e o aumento da letalidade policial em relação ao ano
anterior, que passou de 863 registros de mortes cometidas por policiais paulistas para 883 ocorrências de
mortes decorrentes de intervenção policial, um aumento de 2,3%.
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Durante o ano de 2019, 883 do total de 4092 das mortes violentas intencionais no estado de São Paulo
foram cometidas pelas polícias em serviço ou fora dele, ou seja, uma participação de 21,6% das polícias
na letalidade violenta do estado. Esse número representa um aumento de cerca de 2% da participação
das polícias no total de mortes cometidas no estado em comparação com o ano anterior. O montante de
pessoas mortas pelas polícias de São Paulo equivale a dizer que as forças policiais mataram 2,4
pessoas por dia no estado.

A participação das polícias na letalidade violenta na região da Grande São Paulo foi bastante
semelhante a encontrada na capital, de 20,4% no total da violência letal da região metropolitana. Por sua
vez, o interior do estado registrou a menor participação percentual das mortes cometidas por policias na
letalidade violenta: foram 307 mortes cometidas por policiais de um total de 2081 mortes violentas
intencionais, ou seja, as polícias tiveram uma participação de 14,8% neste montante. 

Novamente, assim como em análises prévias, chama a atenção a altíssima participação das polícias na
letalidade da capital paulista. Se no ano de 2018 as polícias de São Paulo foram responsáveis por cerca
de 33% da letalidade registrada na capital, no ano de 2019 policiais em folga ou em serviço mataram
406 pessoas de um total de 1179 mortes violentas intencionais, ou seja, 34,4% deste montante, mais de
uma a cada três mortes violentas intencionais cometidas na cidade de São Paulo. 
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Dentre o montante de 883 mortes cometidas por policiais no estado de São Paulo, 743 foram cometidas
por policiais em serviço (83,4%), e 147 por policiais de folga (16,6%). Por sua vez, a região do interior do
estado foi a que registrou maior proporção de mortes cometidas por policiais em serviço: foram 279
registros de letalidade por policiais em serviço (90,9%), e 28 mortes cometidas por policiais fora de
serviço (9,1%). 

Tanto a região da Grande São Paulo como a capital do estado registraram proporções semelhantes: a
região metropolitana de São Paulo teve 80,6% de sua letalidade policial em 2019 cometida por policiais
em serviço e 19,4% por policiais de folga, enquanto a capital registrou 322 mortes cometidas por
policiais em serviço (79,3%) e 84 registros de letalidade policial por servidores de folga (20,7%). 

É importante chamar a atenção para a mudança nas proporções das mortes cometidas por policiais na
capital do estado. No ano de 2018, 34% das mortes foram cometidas por policiais de folga, e a
participação de 20,7% de policiais de folga na letalidade policial registrada em São Paulo no ano de
2019 evidencia tanto a intensa redução das mortes causadas por policiais fora de seu horário de
trabalho, como também o número recorde de mortes cometidas por policiais em serviço na capital
paulista. 
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Apreensão de Armas

#

Em 2019, a apreensão de armas de fogo no estado continua seguindo a tendência de queda observada
nos últimos anos, com 12.815 armas de fogo apreendidas em 2019 contra 13.138 armas apreendidas
em 2018, uma redução de cerca de 2,5% na quantidade de apreensões nos últimos dois anos. Mantendo
a tendência encontrada nos anos anteriores, o maior volume de apreensão de armas ocorreu no interior:
foram 8.232 armas de fogo apreendidas em 2019, contra 8.030 apreensões no ano anterior, um aumento
de 2,5% na única região onde não houve redução das apreensões em relação a 2018.

As regiões da Grande São Paulo e da capital tiveram não apenas as maiores reduções no número de
apreensões de armas de fogo em relação ao ano anterior, como também os números de apreensões
mais baixos registrados desde o ano de 2012. Nos municípios da Grande São Paulo foram aprendidas
1.853 armas de fogo em 2019, contra 2.052 apreensões em 2018, uma redução de -9,7%. 
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Apreensão de Armas

#

Os últimos cinco anos têm registrado uma mudança no padrão das prisões no estado de São Paulo. Além
do aumento do total de prisões realizadas em São Paulo, existe um aumento considerável das prisões por 
mandado no estado, enquanto as prisões em flagrante, embora ainda sejam a maior parte das prisões,
estejam em uma tendência moderada de redução. 

Em 2019 no estado como um todo foram efetuadas 212.702 prisões, contra um total de 207.957 prisões
realizadas em 2018, um aumento de 4.745 prisões (2,3%), o que equivale a 13 prisões a mais por dia.
Desse total de prisões realizadas em 2019, a maior parcela (cerca de 59%) ainda é composta de prisões
em flagrante: foram 125.304 prisões por flagrante em 2019, contra 127.808 registradas em 2018, uma
redução de 2.504 prisões (-2%) entre os dois anos. Por sua vez, no ano de 2019 foram realizadas 87.398
prisões por meio de mandado em São Paulo (41% do total de prisões realizadas no estado neste ano),
contra 80.149 registradas em 2018, um aumento de 7.249 prisões por mandados (+9%),
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#

No ano de 2019, enquanto as prisões em flagrante se mantiveram em um patamar bastante próximo do
que o registrado no ano de 2018, o número de prisões por mandado aumentou de maneira bastante
intensa. Enquanto foram feitas -2504 prisões em flagrante no estado em relação a 2018, foram realizadas
7249 prisões por mandado a mais em 2019, um aumento de 9%. 

Como resultado, todas as regiões do estado apresentaram um aumento na proporção das prisões por
mandado do total de prisões no ano de 2019. Enquanto a Grande São Paulo passou de 11574 prisões
para 11724 prisões por mandado (um aumento de 1%), tanto a capital do estado como o interior tiveram
aumentos ainda mais intensos: a cidade de São Paulo passou de 13132 prisões por mandado no
primeiro semestre de 2018 para 15102 prisões, crescimento de 15%; e a região do interior que passou de
55443 prisões por mandado para 60572 (crescimento de 9%). Esse aumento coloca a região do interior
como aquela que tem maior proporção de prisões por mandado do estado, enquanto a capital ainda é
aquela que tem a maior proporção de suas prisões decretadas por meio do flagrante.
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O ano de 2019 foi marcado pela redução de quatro das cinco modalidades de crimes letais violentos no
estado de São Paulo. A queda das mortes por homicídio doloso pelo oitavo ano consecutivo é sem dúvida
um fato a ser comemorado — nenhum outro estado brasileiro teve esse comportamento por um período
tão longo nas últimas décadas. A expressiva queda no número de latrocínio também chama atenção no rol
dos crimes letais violentos, assim como a redução de mortes provocadas por policiais fora de serviços. Na
contramão da redução destoando dos demais crimes, vimos um aumento no número de pessoas mortas
por policiais em serviço.

Em 2019, policiais em serviço no estado de São Paulo mataram mais pessoas do que em qualquer outro
ano registrado pela SSP/SP. Esse é um dado que chama atenção e demanda ações urgentes partindo da
apuração dessas mortes, para checar se o uso da força letal foi legítimo e a partir daí pensar em
estratégias que envolvam a formação desses policiais, a responsabilização se houver casos de uso
desproporcional e ilegítimo da força a partir dos mecanismos de controle tanto interno como externo da
atividade policial. A Corregedoria tem um papel fundamental no monitoramento e acompanhamento da
investigação dessas mortes, mas para isso precisa ter uma estrutura e um corpo técnico que viabilize seu
papel.

Observando o comportamento dos crimes violentos contra o patrimônio, se destaca a queda nos roubos
de veículos, reforçando um comportamento mantido pelo quinto ano consecutivo. Mesmo que não haja
consenso sobre os motivos dessa redução, temos alguns marcos que podem nos dar o caminho inicial
dessa identificação, como, por exemplo, a Lei dos Desmanches (Lei nº 15.276, de 02 de janeiro de 2014)
que normatiza o comércio de peças usadas, e prevê maior estrutura de fiscalização e penalidades em
caso de descumprimento das normas, como o fechamento do estabelecimento.

O ano de 2019 apresentou aumento no crime de estupro, que vem crescendo ano a ano no último
quinquênio, alcançando um total de mais de 12 mil vítimas no estado, sendo que mais de 7 mil desses
crimes ocorreram nos municípios do interior. Como os dados permitem desagregar esse total, vimos que a
proporção de vítimas vulneráveis vem subindo constantemente e em 2019 chegou a 74% do total de
vítimas desse crime, ou seja, a cada quatro vítimas de estupro, três eram pessoas menores de 14 anos de
idade ou cujas condições de saúde as impedem de discernir ou resistir ao ato sexual.

Como o Boletim Sou da Paz tem como objetivo consolidar os dados publicados pela Secretaria de
Segurança Pública de São Paulo em um formato analítico, disseminando evidências sobre a situação da
Segurança Pública no estado, essa edição traz uma análise especial feita a partir dos dados públicos
sobre o feminicídio. O objetivo dessa análise foi o de trazer mais dados sobre esse tipo de violência que
vitimiza mulheres de diferentes perfis em todo o estado. Informações mais detalhadas sobre o tipo de
local, período da semana, relação entre vítima e autor são evidencias importantes que precisam ser
constantemente monitoradas não apenas por órgãos policiais, mas por uma cadeia de instituições que
podem atuar de forma preventiva e dando assistência adequada às mulheres vítimas de violência. 

A atuação do Estado precisa ocorrer em seus três níveis (federal, estadual e municipal) de forma
integrada, pois cada um desses entes tem um papel importante para proteger a vida dessas mulheres e de
seus filhos, pois encontramos na análise casos de crianças assassinadas por seus pais, padrastos e
companheiros de suas mães.

Fazer com que as autoridades colaborem e compartilhem informações quando souberem de situações de
violência doméstica é essencial. É preciso interromper esse ciclo de violências antes que culmine em uma
morte, e isso só é possível por meio do compartilhamento de informações e atuação em conjunto, que
envolve polícias, assistência social e o judiciário, de forma a prevenir esse tipo de violência e garantia de
direitos a essas mulheres e crianças.

Considerações Finais
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001 DP - Sé 048 DP - Cidade Dutra

002 DP - Bom Retiro 049 DP - São Mateus

003 DP - Campos Elísios 050 DP - Itaim Paulista

004 DP - Consolação 051 DP - Butantã

005 DP - Aclimação 052 DP - Parque São Jorge

006 DP - Cambuci 053 DP - Parque do Carmo

007 DP - Lapa 054 DP - Cidade Tiradentes

008 DP - Brás 055 DP - Parque São Rafael

009 DP - Carandiru 056 DP - Vila Alpina

010 DP - Penha de França 057 DP - Parque da Moóca

011 DP - Santo Amaro 058 DP - Vila Formosa

012 DP - Pari 059 DP - Jardim Noemia

013 DP - Casa Verde 062 DP - Ermelino Matarazzo

014 DP - Pinheiros 063 DP - Vila Jacuí

015 DP - Itaim Bibi 064 DP - Cidade A E Carvalho

016 DP - Vila Clementino 065 DP - Artur Alvim

017 DP - Ipiranga 066 DP - Vale do Aricanduva

018 DP - Alto da Moóca 067 DP - Jardim Robru

019 DP - Vila Maria 068 DP - Lajeado

020 DP - Água Fria 069 DP - Teotônio Vilela

021 DP - Vila Matilde 070 DP - Vila Ema

022 DP - São Miguel Paulista 072 DP - Vila Penteado

023 DP - Perdizes 073 DP - Jaçanã

024 DP - Ponte Rasa 074 DP - Jaraguá

025 DP - Parelheiros 075 DP - Jardim Arpoador

026 DP - Sacomã 077 DP - Santa Cecília

027 DP - Campo Belo 078 DP - Jardins

028 DP - Freguesia do Ó 080 DP - Vila Joaniza

029 DP - Vila Diva 081 DP - Belém

030 DP - Tatuapé 083 DP - Parque Bristol

031 DP - Vila Carrão 085 DP - Jardim Mirna

032 DP - Itaquera 087 DP - Vila Pereira Barreto

033 DP - Pirituba 089 DP - Portal do Morumbi

034 DP - Vila Sonia 090 DP - Parque Novo Mundo

035 DP - Jabaquara 091 DP - Ceagesp

036 DP - Vila Mariana 092 DP - Parque Santo Antônio

037 DP - Campo Limpo 093 DP - Jaguaré

038 DP - Vila Amália 095 DP - Heliópolis

039 DP - Vila Gustavo 096 DP - Monções

040 DP - Vila Santa Maria 097 DP - Americanópolis

041 DP - Vila Rica 098 DP - Jardim Míriam

042 DP - Parque São Lucas 099 DP - Campo Grande

043 DP - Cidade Ademar 100 DP - Jardim Herculano

044 DP - Guaianazes 101 DP - Jardim das Imbuias

045 DP - Vila Brasilândia 102 DP - Socorro

046 DP - Perus 103 DP - Cohab Itaquera

047 DP - Capão Redondo

Apêndice: Lista dos departamentos de polícia de São Paulo
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