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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 dinâmicas criminais e atividades policiais
no estado de São Paulo e em suas grandes regiões - Capital, Grande São Paulo e
Interior. Além dos dados mensalmente divulgados pela SSP/SP, são consideradas
informações produzidas pelas Corregedorias das Polícias Civil e Militar do Estado
de São Paulo publicadas no Diário Oficial e dados obtidos via Lei de Acesso à
Informação (LAI), fornecidos pela Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP)
da SSP/SP e pela Polícia Civil. 

O Boletim Sou da Paz Analisa tem uma periodicidade trimestral e, nesta edição,
referente ao terceiro trimestre de 2020, aborda os crimes de homicídio, latrocínio,
estupro, roubo (outros e de veículos) além dos homicídios e agressões contra
mulheres no estado. Em relação às atividades policiais, foram analisadas as
apreensões de armas e prisões realizadas no período, além da letalidade e
vitimização policial. 

Devido à pandemia que assola o Brasil desde o mês de março, esta edição do
Boletim Sou da Paz Analisa inclui também uma análise comparativa entre o número
de mortes causadas por Covid-19, por homicídios dolosos e aquelas decorrentes de
intervenção policial. Esta análise visa não somente apontar as regiões onde essas
mortes se concentram, mas, principalmente, ressaltar a gravidade da pandemia no
estado e como o número de mortes pela doença é muitas vezes mais elevado que
a soma dos homicídios e mortes cometidas pelas polícias, que, por sua vez, vem
crescendo ao longo de 2020.

Apresentação



O terceiro trimestre de 2020 foi marcado pela flexibilização das regras de isolamento social por conta da
pandemia de Covid-19, que até o momento matou mais de 160 mil pessoas nas cidades brasileiras. O estado
de São Paulo foi particularmente afetado, com cerca de um quarto de todas as mortes em todo o país. Além das
dezenas de milhares de mortes, a pandemia e as medidas de isolamento social afetaram diretamente a
circulação de pessoas nas cidades paulistas e as dinâmicas dos fenômenos criminais, ainda que nem sempre
da mesma forma.  

Considerando as seis categorias de crimes violentos no estado de São Paulo, somente o homicídio doloso
apresentou aumento em relação ao terceiro semestre de 2019. Latrocínios, estupros, roubos outros, roubos de
veículos e sequestros tiveram uma redução em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Chama atenção que nesse terceiro trimestre que os números referentes ao crime de estupro no estado de São
Paulo tenham aumentado 35% em relação ao trimestre anterior, mas que é 2% menor em relação ao terceiro
trimestre de 2019. Supomos que a grande variação vista ao longo de 2020 seja resultado da maior dificuldade
em registrar esse tipo de violência no período de isolamento social e que o aumento agora verificado seja em
decorrência de uma melhora nas condições de registro por conta da flexibilização das regras de isolamento.

A violência contra a mulher chama atenção por conta da variação dos números, que supomos estar relacionada
às medidas de isolamento social por conta da pandemia, que recentemente estão sendo flexibilizadas.

Outro ponto de destaque foi a diminuição da letalidade policial no estado. No terceiro trimestre de 2020, policiais
foram responsáveis por 167 mortes no estado, 33 mortes a menos que no mesmo período do ano anterior, uma
redução de 16,5%. Em relação à vitimização de policiais nesse terceiro trimestre, observamos uma estabilidade
nos números (foram 12 policiais mortos) quando comparamos com o terceiro trimestre de 2019 (quando
morreram 10 policiais).  

Por sua vez os roubos (outros) e roubos de veículos, que estavam em um processo forte de redução no estado
desde o ano de 2016, tiveram nesse terceiro trimestre de 2020 comportamentos distintos: enquanto o roubo
outros continuou a tendência de redução os roubos de veículos, quando comparados com o semestre anterior,
apresentaram aumento de 11%.

As análises apresentadas a seguir demonstram não apenas os intensos impactos da pandemia e das medidas
de isolamento social sobre as dinâmicas criminais, mas também que esses impactos se deram de formas muito
distintas em cada tipo de crime.

Destaques
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No terceiro trimestre de 2020, o número total referente à violência letal no estado teve um aumento de
6,1%, com 54 mortes a mais que no terceiro trimestre de 2019. Um destaque negativo é o aumento de
13,2% de vítimas de homicídios, que vinham em queda progressiva desde o ano de 2013. 

Em relação às ocorrências de crimes violentos, no terceiro trimestre de 2020 houve aumento em somente
uma das seis categorias de crimes violentos da SSP/SP: justamente os homicídios dolosos (13%). A
redução de maior destaque foi a das ocorrências dos roubos de veículos (35,2%). No total das ocorrências
de crimes violentos foi registrada uma forte queda de 25,5%.
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Entre julho e setembro de 2020, os homicídios no estado de São Paulo tiveram um aumento de 13% em
relação ao mesmo período do ano anterior. Todas as três grandes regiões do estado apresentaram
aumento em relação ao mesmo período de 2019, com destaque para o Interior que registrou um aumento
de 17%.

As ocorrências de latrocínios apresentaram redução de 8,5% no terceiro trimestre de 2020, com quatro
ocorrências a menos do que no mesmo período de 2019. As regiões da Capital e Grande São Paulo
tiveram reduções, respectivamente, de -0% e 20%, enquanto a região do Interior teve um significativo
aumento de 33%, com seis latrocínios a mais em relação ao terceiro trimestre de 2019.
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No interior, dentre os 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinter), seis apresentaram um
aumento em suas taxas de homicídios no terceiro trimestre de 2020, sendo os destaques negativos o Deinter
7 – Sorocaba, que quase dobrou sua taxa de homicídios no período, e o Deinter 9 – Piracicaba. Dentre os
quatro Deinter que apresentaram redução em suas taxas de homicídio no período, se destaca o Deinter 10 –
Araçatuba, que teve uma taxa de homicídios de praticamente a metade da registrada terceiro trimestre de
2019.

No que diz respeito às taxas de latrocínios por 100 mil habitantes, houve piora em três dos 10 departamentos,
com destaque negativo para o Deinter 2 – Campinas. 
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No terceiro trimestre de 2020, o total de estupro teve um aumento de 38% em relação ao segundo
trimestre de 2020, resultado do aumento em todas as três grandes regiões. Em relação ao mesmo
periodo de 2019 houve uma diminuição de 2%

Os estupros de vulneráveis - vítimas que sejam menores de 14 anos ou pessoas cujas condições
de saúde as impedem de discernir ou resistir ao ato sexual - são a maior parte do total de
estupros, representaram 78% do total no estado entre julho e setembro de 2020 (contra 74,7%
em 2019). Houve uma redução de 1,9% em relação ao terceiro trimestre de 2019, e um aumento
de 38% em relação ao segundo trimestre de 2020.
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No Interior, dentre os 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinter), somente o Deinter 4 –
São José dos Campos e Deinter 6 – Santos apresentaram um aumento em suas taxas de estupros por
100 mil habitantes no terceiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. O Deinter 7 –
Sorocaba manteve a mesma taxa de 10,4 estupros por 100 mil, a pior dentre os 10 Deinter. Os outros sete
departamentos registraram reduções em suas taxas de estupros, sendo o Deinter 8 – Presidente Prudente
aquele com a maior queda. 

Em relação ao estupro de vulneráveis, o Deinter 4 – Bauru apresentou o maior aumento na taxa deste
crime no terceiro trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. 
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No terceiro trimestre de 2020, houve um aumento dos homicídios contra mulheres (incluindo os
feminicídios), cuja soma no mesmo período de 2019 foi de 90 vítimas, e, em 2020, de 104 mulheres
assassinadas (15,6%). O aumento mais significativo se deu no Interior, com um crescimento de 21%. Já
nos casos de lesão corporal dolosa, ou seja, agressões intencionais contra mulheres, a redução no
estado foi de 8,5% no terceiro trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano anterior,
com uma queda ainda mais acentuada na Capital, que passou de 2.653 agressões no terceiro trimestre
de 2019 para 2.040 agressões no mesmo período de 2020 (23%).
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Roubo (Outros)

Durante o terceiro trimestre de 2020, o crime de roubo (outros) – todos os roubos, excluídos os de
carga e banco – teve uma intensa redução de 25,2% em relação ao mesmo período do ano
anterior. Foram 64.332 ocorrências no terceiro trimestre de 2019, contra 48.126 no mesmo
período de 2020, uma média de 534 roubos por dia. A maior redução se deu na região do Interior,
com uma queda de 33,7% nos registros de roubo em relação ao mesmo período de 2019. Os
roubos de veículos no estado tiveram uma redução ainda mais intensa durante o terceiro trimestre
de 2020. Entre os meses de julho e setembro de 2019, foram 10.539, enquanto no mesmo
período deste ano foram 6.825 roubos de veículos, uma redução de 35,2%, que ocorreu de forma
similar em todas as macrorregiões do estado.
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No terceiro trimestre de 2020, nove dos 10 Deinter registraram redução da taxa de roubo (outros)
em comparação com o mesmo período de 2019. As maiores quedas se deram no Deinter 9 –
Piracicaba (45,2%) e Deinter 8 – Presidente Prudente (40,9%). O único aumento foi registrado no
Deinter 10 – Araçatuba, que praticamente triplicou sua taxa de roubos em relação ao mesmo
período de 2019. A mesma tendência se observa no roubo de veículos: O Deinter 10 – Araçatuba
foi o único em que a taxa de roubos de veículos cresceu em relação ao terceiro trimestre de 2019
(de 0,9 para 1,1). As maiores reduções nas taxas de roubos de veículos foram registradas no
Deinter 8 – Presidente Prudente e Deinter 6 – Santos.   
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3° tri-19 3° tri-20 3° tri-19 3° tri-20

Em serviço

Pessoas mortas pelas polícias 156 135 64 58

Policiais civis e militares mortos 4 6 1 5

Razão - Pessoas mortas vs. Policiais mortos 39:1 23:1 64:1 12:1

Fora de serviço 

Pessoas mortas pelas polícias 44 32 27 26

Policiais civis e militares mortos 6 6 4 1

Razão - Pessoas mortas vs. Policiais mortos 7:1 5:1 7:1 26:1

Razão de Pessoas mortas vs. Policiais mortos 20:1 14:1 18:1 14:1

Vítimas 

Em relação à letalidade policial, o terceiro trimestre de 2020 foi menos violento em comparação com o
mesmo período de 2019. No terceiro trimestre de 2020 os policiais de São Paulo mataram 167 pessoas,
uma redução de 16,5% em relação a 2019. Destas 167 mortes cometidas pelas polícias paulistas, 135
foram durante o serviço (80,8%) e 32 em período de folga (19,2%). A vitimização de policiais, por sua vez,
apresentou aumento no terceiro trimestre de 2020, passando de 10 policiais mortos no terceiro trimestre de
2019 para 12 policiais assassinados no mesmo período de 2020.
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Apreensão de Armas

No terceiro trimestre de 2020, a apreensão de armas de fogo no estado manteve a tendência de queda
observada nos últimos anos, com 2.886 armas de fogo apreendidas entre julho e setembro deste ano
contra 3.071 armas apreendidas no mesmo período de 2019, uma redução de 6%. No entanto, é importante
apontar um aumento de 13,7% nas apreensões de armas de fogo realizadas região da Capital nos meses
de julho a setembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019.

O número de prisões também teve uma expressiva redução de 27% em comparação com o terceiro
trimestre de 2019, redução que se reproduziu de forma bastante homogênea nas três macrorregiões do
estado, ainda que com um aumento significativo em relação ao trimestre anterior de 2020.
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No interior, dentre os 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinter), sete deles registraram
queda nas taxas de apreensões de armas por 100 mil habitantes. As maiores reduções se deram no
Deinter 8 – Presidente Prudente (35,4%) e Deinter 9 – Piracicaba (21,6%). Entre os aumentos na taxa os
destaques foram o Deinter 5 – São José do Rio Preto, que passou de 5 para 6,8 e o Deinter 4 - São José
dos Campos, cuja taxa subiu de 7,6 para 9,1.

Em relação s prisões, todos os 10 Deinter registraram uma redução em suas taxas de prisões efetuadas
no terceiro trimestre de 2020 por 100 mil habitantes, com destaque para uma queda de 40,4% no Deinter
8 – Presidente Prudente.  

Apreensão de armas (Taxa por 100 mil habitantes)
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Apreensão de Armas

Tivemos no terceiro trimestre de 2020 a flexibilização das medidas de isolamento por conta da pandemia
de Covid-19, doença que entre os meses de julho a setembro vitimou 84.358 brasileiros, destes 20.859
no estado de São Paulo, cerca de um quarto de todos os óbitos pela doença no país. No mesmo período,
o estado registrou 696 homicídios dolosos e 167 mortes decorrentes de intervenção policial, ou seja,
somente entre julho e setembro, morreram devido à doença um total de pessoas sete vezes maior que a
soma de todos os homicídios e mortes cometidas por policiais em 2020. A situação da letalidade da
doença entre os 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) é bastante diversa. As taxas
de mortes por Covid-19 por 100 mil habitantes variam de 26,0 no Deinter 5 – Sorocaba, até 78,1 mortes
por 100 mil no Deinter 5 – São José do Rio Preto, uma taxa cerca de oito vezes maior que a soma das
taxas de homicídios e letalidade policial.

Apreensão de armas
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O terceiro trimestre de 2020 foi marcado pela flexibilização das regras de isolamento social por conta da
pandemia de Covid-19 cujas infecções e mortes começaram no mês de março. A partir de então, as medidas
de isolamento social para sua contenção afetaram drasticamente o cotidiano e a vida dos cidadãos paulistas.
No entanto, há de se ressaltar que as dinâmicas dos diversos crimes foram afetadas de modo distinto pelas
medidas de isolamento social, e é importante analisarmos as alterações nos índices criminais com bastante
cautela, já que reproduzem não apenas as dinâmicas criminais e de atuação das forças policiais, mas
também os efeitos do isolamento social e diminuição dos deslocamentos e atividades em espaços públicos
das cidades de São Paulo. 

No terceiro trimestre de 2020, cinco das seis categorias de crimes violentos monitorados pela SSP/SP
tiveram redução em comparação com o terceiro semestre de 2019. O único aumento se deu no homicídio
doloso (13%) e se destaca por sinalizar para uma ruptura na tendência de queda que se mantinha desde
2012. É essencial uma análise mais aprofundada, sobretudo sobre as motivações destes homicídios, de
forma a compreender quais as características e causas deste aumento dos homicídios após sete anos de
reduções consecutivas, e de que forma essas mortes se relacionam com as medidas de isolamento social.

Os dados referentes ao crime de estupro chamaram atenção nesse terceiro trimestre, uma vez que parecem
estar retomando os patamares pré-pandemia após bruscas quedas. É importante ressaltar que este crime é
notoriamente sujeito à subnotificação, ou seja, a ocorrência deste tipo de crime é muito maior do que o
número de registros das instituições do sistema de justiça. Em um contexto de isolamento social, com a
suspensão dos serviços regulares de educação e assistência que atendem as crianças e adolescentes,
justamente a população mais vulnerável à violência sexual, é esperado que a subnotificação dos estupros
tenha um papel relevante nessa redução abrupta dos registros deste tipo de crime. Assim, é essencial
compreendermos se, com a pandemia de Covid-19 e as medidas de isolamento social, houve uma redução
do crime de estupro ou somente de sua denúncia e notificação às autoridades.

Quando analisamos a violência contra a mulher, aqui mensurada pelos crimes de homicidio doloso (incluindo
o feminicídio) e lesão corporal dolosa, vemos que o terceiro trimestre de 2020 traz números preocupantes,
uma vez que fica constatado o aumento de ambos os crimes quando comparamos com o segundo trimestre
deste ano. Dadas as bruscas variações observadas ao longo do ano, podemos supor que elas se relacionam
mais ao acesso aos canais de denúncia do que propriamente à ocorrência da violência. 

Por sua vez os roubos (outros) e roubos de veículos, que estavam em um processo de forte redução no
estado desde o ano de 2016, tiveram aumento nesse terceiro trimestre quando comparados com o periodo
anterior (segundo trimestre de 2020). Somente a Capital conseguiu manter a tendencia de redução do roubo
(outros) nesse terceiro trimestre de 2020. Em relação ao roubo de veículos, o aumento foi verificado em
todas as grandes regiões e acredita-se, ainda, estar relacionado com a redução de circulação de pessoas e
veículos devido às medidas de isolamento social que recentemente estão sendo flexibilizadas.

Os dois primeiros trimestres de 2020 foram os mais altos da série histórica de letalidade policial (268
pessoas mortas no primeiro trimestre e 265 no segundo trimestre) e nesse terceiro trimestre vimos uma
redução há muito tempo esperada. Foram 167 pessoas mortas, uma redução de 37% em relação ao
trimestre anterior, o que ainda é um número alto, mas que nos possibilita mapear providências que foram
tomadas e surtiram efeitos para reduzir a letalidade policial. É preciso identificar o feito que resultou nessa
redução, freando a tendência de alta até então observada e garantir a sustentabilidade dessas ações para
garantir a redução da letalidade policial.

Esta edição do Boletim Sou da Paz Analisa evidencia a necessidade de um olhar mais específico para a
dinâmica de cada tipo criminal e a forma como esta se alterou durante a pandemia de Covid-19. 

Considerações Finais

14



0 /institutosoudapaz
0 /isoudapaz Tel.: 11 3093 7333
0 /instituto.soudapaz www.soudapaz.org

/tvsoudapaz

Cristina Neme e Renata Itaborahy

ANALISA 2020 - 3º Trimestre
SoudaPaz

Revisão:

Dados divulgados pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado de São Paulo

Rafael Rocha e Martha Silva

INSTITUTO SOU DA PAZ
Novembro de 2020

Diretora-Executiva
Carolina de Mattos Ricardo

Sou da Paz Analisa - 2020 - 3º Trimestre

Coordenação:
Leonardo de Carvalho Silva

Análise e redação:



SoudaPaz

ANALISA 2020 | 3º Trimestre
Dados divulgados pela Secretaria da

Segurança Pública do Estado de São Paulo


