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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 -, municípios e Distritos
Policiais. Além dos dados mensal e trimestralmente divulgados pela SSP/SP, são
consideradas informações produzidas pelas Corregedorias das Polícias Civil e Militar do
Estado de São Paulo publicadas no Diário Oficial. 

O Boletim Sou da Paz Analisa tem uma periodicidade trimestral e, nesta edição, referente a
todo o ano 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 os primeiros meses de 2020, 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, um total de mortes que também aumentou em 2020.
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O ano de 2020 se destacou pela queda de cinco das seis categorias de crimes violentos no
estado de São Paulo em relação ao ano de 2019. No entanto foi também o primeiro ano
desde 2012 no qual houve um aumento no número de vítimas de violência letal no estado,
com um aumento dos homicídios dolosos de 4,5% em relação ao ano de 2019. No total,
foram 4.187 vítimas de letalidade violenta em São Paulo em 2020, cerca de 11 pessoas
mortas por dia no estado. 

O aumento dos homicídios dolosos, em queda desde 2013, se concentrou principalmente
nos municípios da Grande São Paulo, que mesmo em um contexto de isolamento social e
pandemia, registraram um crescimento de 13,5% em 2020 em comparação com o ano
anterior.

O crime de estupro, que registrou um contínuo aumento no estado entre os anos de 2015 e
2019, teve em 2020 uma redução de -10,9% no total de ocorrências registradas no estado.
Essa queda se deu de forma relativamente homogênea nas três macrorregiões do estado,
e pode significar não uma redução do crime em si, mas de sua notificação as autoridades
policiais. O isolamento social e interrupção de uma série de serviços que atendem a
população mais vitimada por este crime (como as escolas e os serviços de assistência
social) pode ter afetado na descoberta e notificação destes crimes.

Ainda sobre o crime de estupro, é essencial destacar que a proporção de vítimas
vulneráveis - pessoas menores de 14 anos de idade ou cujas condições de saúde as
impedem de discernir ou resistir ao ato sexual – tem aumentado anualmente no estado.
76% do total de vítimas deste crime no ano de 2020 em São Paulo foram vulneráveis, um
aumento de 2% em relação ao ano de 2019. 

Os crimes contra o patrimônio, especialmente os roubos (outros) e roubos de veículos,
tiveram sua maior redução percentual em um ano desde o início da série histórica. O crime
de roubo (outros) – todos os roubos, excluídos os de veículos – teve uma redução de -
14,3% no estado como um todo, e de -24% nos municípios do interior. Os roubos de veículo 
tiveram uma redução ainda mais intensa, de -31% em 2020 em comparação com o ano de
2019. Ainda que os números de ocorrências de roubos já estivessem em tendência de
queda, é inegável que os meses de maior isolamento social devido à pandemia de Covid-19
tiveram como efeito a intensificação da redução dos roubos, modalidades de crimes
cometidos geralmente em espaços públicos.

Policiais em serviço e fora de serviço foram responsáveis por 844 mortes no estado no ano
de 2020. No entanto, as mortes cometidas por policiais em serviço e fora de serviço
seguem tendências distintas: enquanto as mortes cometidas por policiais em serviço
reduziram em 2020 (sobretudo no segundo semestre), as mortes cometidas por policiais
fora de serviço, que estavam em um processo de redução desde 2018, aumentaram em
2020. Dentre o total de 4.065 mortes violentas intencionais no estado, 844 foram cometidas
por policiais dentro ou fora de serviço, ou seja, uma participação de 21% das polícias na
letalidade violenta do estado. Essa proporção se torna ainda maior na capital, onde as
polícias respondem por 35% das mortes violentas intencionais da cidade de São Paulo. 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19, que tirou a vida de 58.873 pessoas
no estado de São Paulo entre fevereiro e o final do ano. Para dar uma proporção do volume
de vidas perdidas, podemos dizer que a doença vitimou um total de pessoas cerca de
quatorze vezes maior que a soma de todas as mortes violentas intencionais cometidas no
estado de São Paulo em todo o ano de 2020.
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O ano de 2020 foi o primeiro no qual o número de vítimas de violência letal no aumentou desde 2012, com
um acréscimo de 2,3% em relação ao ano de 2019, contabilizando 4.187 vítimas, 95 a mais que o ano
anterior. Especificamente em relação aos homicídios dolosos, foram 132 vítimas a mais do que em 2019,
um aumento de cerca de 4,5% nos assassinatos cometidos no estado.  

Se por um lado o número de vítimas de latrocínio manteve a tendência de queda do ano anterior, com 16
vítimas a menos do que em 2019 (-8%), os números de vítimas de lesão corporal seguida de morte
continuaram subindo no estado de São Paulo — o ano de 2020 registrou 18 vítimas a mais que o ano
anterior (aumento de 17,3%).

Apesar de um primeiro semestre marcado por uma alta na letalidade policial, o ano de 2020 se encerrou
com uma redução nas mortes cometidas por policiais, sobretudo em serviço, no estado de São Paulo.
Durante 2020 as polícias de São Paulo (em serviço ou fora dele) mataram um total de 844 pessoas, 39
vítimas a menos que no ano de 2019. Isso significa que os policiais paulistas mataram uma média de 2,3
pessoas por dia no decorrer de todo o ano. Por um lado, houve a queda no número de pessoas mortas por
policiais em serviço em São Paulo, com 51 vítimas a menos, uma redução de 6,9% em relação ao ano de
2019, que havia se destacado pela alta letalidade policial em serviço. No entanto, as Polícias Civil e Militar
de São Paulo mataram fora de serviço 159 pessoas em 2020, ou seja, 12 mortes a mais que o ano
anterior.
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Assim como em 2019, cinco dos seis crimes que compõem a categoria "criminalidade violenta" da
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sofreram redução no ano de 2020, o que fez com que o
total de ocorrências categorizadas como criminalidade violenta no estado caísse expressivos 16,5% em
comparação com o ano anterior.

O único crime que registrou um aumento no número de ocorrências foram os homicídios dolosos, que
aumentaram pela primeira vez no estado desde o ano de 2012. Em 2020 foram 2.893 ocorrências de
homicídio doloso registradas em São Paulo, contra 2.778 homicídios registrados no ano anterior, um
aumento de 115 ocorrências (+4,1%).

Por outro lado, os crimes de estupro e de roubo registraram uma redução significativa no último ano. Os
estupros, que vinham em uma tendência do aumento do número de ocorrências desde o ano de 2015,
tiveram no ano de 2020 uma redução de -10,9% em comparação com 2019, com 1.351 ocorrências de
estupro a menos registradas no estado. Já os roubos, tanto de veículos como os roubos (outros), categoria
que engloba todos os roubos exceto de veículos, de bancos e de cargas, mantiveram a tendência de
intensa queda no estado. As ocorrências de roubos (outros) tiveram uma redução de -14,3% em
comparação com a ano anterior, o que significa 36.558 roubos a menos em 2020, o equivalente a cerca de
100 roubos a menos por dia no estado. Proporcionalmente, os roubos de veículos tiveram uma redução
ainda mais intensa, passando de 46.517 veículos roubados no ano de 2019 para 31.891 em 2020, uma
queda de 14.626 ocorrências, que representa uma redução de -31,4% no período de um ano. As extorsões
mediante sequestro apresentaram redução de 7 casos, mesmo dentro de um patamar reduzido de
ocorrências, e os latrocínios tiveram uma redução de 13 casos em 2020 em comparação com o ano
anterior.
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Em 2020 o estado de São Paulo rompeu a série de reduções consecutivas nos homicídios que vinha desde
2013, registrando um aumento de 4,1% nas ocorrências deste crime em comparação com o ano anterior.
Foram 2.893 ocorrências de homicídios dolosos no estado em 2020, contra os 2.778 registros de
homicídios em 2019.

Enquanto o número de ocorrências de homicídios dolosos na capital e no interior se deu com menor
intensidade, com aumento respectivamente de 1,4% e 2%, nos munícipios da Grande São Paulo a piora
nos índices de homicídios dolosos foi muito mais acentuada. Se no ano de 2019 a região da Grande São
Paulo registrou 566 ocorrências, no ano de 2020 foram 642 homicídios dolosos, ou seja, 76 ocorrências a
mais, um aumento de 13,4% no período de 12 meses. 

É importante ressaltar que o homicídio doloso foi o único dos crimes que compõem a categoria
"criminalidade violenta" da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo que aumentou no ano de 2020.
Diversas análises apontam os efeitos da pandemia de Covid-19 na redução tanto dos crimes que
geralmente são cometidos nos espaços públicos (como roubos), como na redução das notificações de
crimes cometidos no espaço privado e com vítimas vulneráveis (como os estupros). No entanto o mesmo
não ocorreu com os assassinatos, que aumentaram não somente no estado de São Paulo, mas também
tiveram um recrudescimento no âmbito nacional. 

Homicídios Dolosos

844 713 672 650 659

756 814 669 566 642

1921 1767
1608 1562 1592

3.521
3.294

2.949
2.778

2.893

2016 2017 2018 2019 2020

Capital Grande São Paulo Interior Estado

Ocorrências por região (2016 – 2020)



As taxas de homicídio doloso, tanto em relação ao número de ocorrências como de vítimas, aumentaram
no estado de São Paulo e em todas as suas macrorregiões. Como visto anteriormente, o maior aumento
proporcional ocorreu nos municípios da Grande São Paulo, região que, em 2020, superou a região do
Interior como a macroregião com as maiores taxas de homicídio no estado de São Paulo.
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O ano de 2020 apresentou um aumento das taxas de vítimas de homicídios dolosos nas três macrorregiões
do estado de São Paulo, mas este fenômeno não foi verificado de forma uniforme em todos os
Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter). Dentre os dez departamentos, seis
registraram aumento de suas taxas de vítimas de homicídios dolosos entre 2020 e 2019, enquanto os
outros quatro tiveram uma queda de suas taxas de homicídio doloso.

As maiores quedas nas taxas de homicídio ocorreram no o Deinter 2 – Campinas, que registrou uma taxa
de 6 homicídios por 100 mil habitantes em 2020, contra uma taxa de 7,5 por 100 mil habitantes no ano
anterior, deixando assim de ser o segundo Deinter com maio taxa de homicídios no estado, e o Deinter 6 –
Santos, que passou de 7 homicídios por 100 mil habitantes em 2019 para uma taxa de 5,9 vítimas deste
crime por 100 mil em 2020.

Dentre os seis departamentos que registraram piora nas taxas de homicídios dolosos, se destacaram
negativamente o Deinter 4 – Bauru, cuja taxa passou de 4,3 homicídios por 100 mil em 2019 para 5,5
ocorrências por 100 mil habitantes em 2020, deixando de ser assim o Deinter com menor taxa de
homicídios no estado, e o Deinter 9 – Piracicaba, que passou de uma taxa de 5,5 homicídios dolosos para
6,8 vítimas deste crime por 100 mil habitantes.  
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            *Exceto capital

Dentre os dez municípios do estado (com exceção da capital) com mais ocorrências de homicídios dolosos
em 2020, é importante observar que apenas dois, Santo André e Campinas, registraram uma redução do
número absoluto de ocorrências em comparação com o ano anterior. Por outro lado, sete dos dez
municípios com mais ocorrências de homicídios dolosos tiveram aumento no número de assassinatos
cometidos em 2020.

Os maiores aumentos se deram em Guarulhos e Osasco, justamente dois municípios da região
metropolitana de São Paulo, e que tiveram aumentos de, respectivamente, 37% e 24,4% nos homicídios
de 2020 em comparação com 2019. Por outro lado, o município de Santo André, também na região
metropolitana da cidade de São Paulo, passou de 51 assassinatos em 2019 para 40 em 2020, uma
significativa redução de -21,6%.
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Dentre os dez municípios (com mais de 100 mil habitantes) com maiores taxas de homicídios no estado de
São Paulo, é possível perceber um intenso aumento das taxas em 9 dos municípios, e simultaneamente,
uma redução na taxa de homicídio em Caraguatatuba, que liderava o ranking em 2019.

Os municípios de Birigui, Araras, Cotia, Itapecerica da Serra e Pindamonhangaba que em 2019 não faziam
parte da lista de dez municípios com maiores taxas de homicídios do estado de São Paulo, em 2020
passaram a integrar o ranking ao registraram um aumento intenso das taxas de homicídio. Birigui passou
de 4 homicídios por 100 mil habitantes para 14,4 assassinatos por 100 mil, ou seja, mais que triplicou sua
taxa de homicídios em um intervalo de 12 meses. Por sua vez, Araras e Cotia passaram de,
respectivamente, 5,2 e 5,6 homicídios por 100 mil em 2019, para 12,5 e 12,2 homicídios por 100 mil
habitantes em 2020, efetivamente mais que dobrando suas taxas de homicídios dolosos. 
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Ao analisar as ocorrências de homicídios dolosos por distrito policial, independente da região do estado,
novamente o município de Campinas se destaca com o 09º e o 11º DP em duas das cinco primeiras
posições, com respectivamente 41 e 31 ocorrências de homicídios no ano de 2020. 

Além dos distritos policiais de Campinas mencionados, outros destaques negativos foram o DM -
Itaquaquecetuba, que passou de 8 homicídios em 2019 para 24 ocorrências de homicídios dolosos em
2020, e o DM - Caçapava, que registrou 12 homicídios em 2019 e 29 ocorrências em 2020, um aumento
de 141%.

Apesar do aumento dos homicídios na região da Grande São Paulo, é importante ressaltar que somente 2
(06 DP Santo André e DM - Itaquaquecetuba) dos 10 distritos policiais se localiza na região da Grande
São Paulo, enquanto os oitos distritos policiais restantes se dividem uniformemente entre capital e
municípios do interior o estado.
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Considerando a capital do estado, apenas 7 dos 93 distritos policiais não registraram ocorrências de
homicídios dolosos em 2020, sendo dois na zona sul, dois na zona leste, e três na região centro-sul.

Do total de 659 ocorrências de homicídios dolosos registradas em 2020 na cidade de São Paulo, 231
ocorrências (35%) se concentram em apenas 10 distritos policiais. Desses 10 DPs que registraram mais
ocorrências de homicídio em 2020, cinco estão localizados na são da zona sul (025 DP - Parelheiros, 085
DP - Jardim Mirna, 100 DP - Jardim Herculano, 047 DP - Capão Redondo e 037 DP - Campo Limpo),
região que historicamente apresenta os índices mais elevados desse crime na capital, três na região
noroeste (046 DP – Perus, 072 DP - Vila Penteado e 074 DP - Jaraguá), e um tanto na zona leste de São
Paulo (054 DP - Cidade Tiradentes) como no centro da cidade (012 DP – Pari).

Homicídios Dolosos
Distribuição espacial das ocorrências de homicídio doloso na capital – 2020 



Em 2020 houve uma redução dos homicídios contra mulheres (incluindo os feminicídios), cuja soma em
2019 foi de 444 vítimas, e, em 2020, de 424 mulheres assassinadas (-5%). Esta diminuição se deu nos
municípios do interior do estado, que registraram 21 mortes de mulheres a menos que no ano anterior (-
8%). Por sua vez, o registro de ocorrências de lesão corporal dolosa contra mulheres teve uma redução
muito mais intensa. Em 2019 foram registradas 54.910 ocorrências no estado, e em 2020 este total foi
de 49.865 lesões corporais contra mulheres, uma redução de -9%. A redução mais intensa se deu na
capital, que passou de 11.403 ocorrências para 9.572 em 2020, uma queda de -16% no registro de
lesões corporais contra mulheres. 
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A tendência de queda dos latrocínios no estado de São Paulo se manteve em 2020, mas de forma menos
acentuada que nos anos anteriores. Na cidade de São Paulo houve uma grande redução de 66 vítimas de
latrocínio em 2019 para 46 vítimas no ano de 2020 (-30%), e nos municípios que compõem a região da
Grande São Paulo a redução foi de 45 vítimas de latrocínio em 2019 para 35 vítimas em 2020 (-22%). 

No entanto a macrorregião do Interior de São Paulo registrou um aumento nas vítimas de latrocínio: foram
de 102 pessoas vitimadas em 2020, contra 88 vítimas em 2019, um aumento de 15,9% entre os dois anos.

Ainda assim, quando analisamos a série histórica que vai dos anos de 2016 a 2020, o número de vítimas
anuais de latrocínio no estado foi de 361 em 2016 para 183 vítimas em 2020, uma redução acumulada dos
latrocínios no estado de -49%, um resulto extremamente positivo para um intervalo de cinco anos. 
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Como visto na série histórica do crime de latrocínio, ainda que o ano de 2020 tenha apresentado os
menores índices desse tipo de crime no estado nos últimos cinco anos, essa redução não ocorreu em
todas as macrorregiões. Como consequência, as taxas de latrocínios por 100 mil habitantes no Interior em
2020 sofreram aumento, enquanto as taxas deste crime para a Capital e Grande São Paulo foram
significativamente menores do que as taxas registradas no ano anterior.  

A região da Capital, que em 2019 tinha a maior taxa de latrocínios por 100 habitantes, em 2020 apresentou
uma taxa de 0,37 latrocínios por 100 mil habitantes, idêntica a taxa da Grande São Paulo, e menor que a
taxa registrada no Interior do estado  de 0,42 ocorrências de latrocínio por 100mil habitantes.
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O aumento das taxas de latrocínio na macrorregião do Interior de São Paulo se concentrou em 5
departamentos de polícia do interior do estado. O maior aumento das taxas de latrocínio se deu no Deinter
6 – Santos, com uma taxa de latrocínios em 2019 de 0,74 ocorrências por 100 mil habitantes, contra uma
taxa de 0,37 latrocínios por 100 mil registrada no ano anterior, e que em 2020 se tornou o Deinter com a
mais alta taxa de latrocínios no interior de São Paulo. O Deinter 2 - Campinas passou para a segunda
posição do ranking ao aumentar de 0,37 ocorrências por 100 mil habitantes em 2019 para uma taxa de
0,67 latrocínios/100 mil em 2020. 

Outros cinco departamentos de polícia do interior do estado apresentaram redução de suas taxas de
latrocínio. Os principais destaques são os Deinter 8 - Presidente Prudente, que ocupava o topo do ranking
de maior taxa de latrocínio em 2019, e reduziu sua taxa de 0,56 ocorrências por 100 mil para 0,11
ocorrências, e Deinter 9 - Piracicaba, que em 2019 tinha uma taxa de latrocínios de 0,30 por 100 mil
habitantes, e em 2020 a reduziu para 0,18 ocorrências de latrocínio por 100 mil habitantes.
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Em 2020, quando retiramos a cidade de São Paulo da análise, os municípios de Campinas, Ribeirão Preto
e Itaquaquecetuba ocuparam as três primeiras posições dentre as cidades com mais ocorrências do crime
de latrocínio. As cidades de Votuporanga, Cubatão, Mauá e Ribeirão Preto não faziam parte da lista dos
dez municípios com mais ocorrências de latrocínio em 2019, sendo que os dois primeiros municípios
sequer registraram ocorrências deste crime naquele ano.

Diadema, que liderou este ranking em 2019, teve uma redução de 5 ocorrências de latrocínios em 2020
em relação ao ano anterior, enquanto Suzano reduziu em dois o número de ocorrências desse crime em
2020. 
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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 7 deles em comparação com as taxas
registradas no ano anterior, inclusive porque alguns sequer registraram latrocínios em 2019. A pior
flutuação das taxas se deu nos municípios de Cubatão, Leme e Santana do Parnaíba, que não tiveram
nenhum latrocínio registrado em 2019, mas no ano de 2020 tiveram taxas, respectivamente de, 2,28
latrocínios por 100 mil habitantes, 1,92 por 100 mil, e 1,41 por 100 mil habitantes. 

Os municípios de Itanhaém, Atibaia e Itaquaquecetuba, registraram pequenas reduções em suas taxas de
latrocínio em 2020 em comparação com o ano anterior. 
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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 cinco das dez posições entre os distritos com mais ocorrências de latrocínio, incluindo 4 dentre
as 5 primeiras posições. Entre os distritos da capital, se destacam o 047 DP - Capão Redondo, que registrou 8
latrocínios em 2020, contra 3 ocorrências desse crime em 2019, e o 037 DP - Campo Limpo, que registrou um
latrocínio em 2019, mas em 2020 teve 4 ocorrências deste crime. 

Dos dez distritos com mais ocorrências de latrocínio, quatro são da Grande São Paulo e todos registraram aumento no
número de latrocínios em 2020, com destaque para o DM Itaquaquecetuba, que passou de 4 registros de latrocínio em
2019 para 7 ocorrências no ano de 2020, e o DM – Suzano que passou de 2 latrocínios em 2019 para 4 casos no
último ano. 

Apenas o 06 DP - Campinas apareceu entre os 10 DPs com mais ocorrências de latrocínio em 2020 está localizado no
interior do estado. Após registrar uma ocorrência deste crime em 2019, o distrito teve 4 ocorrências de latrocínio em
2020.
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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 047 DP - Capão Redondo, registrou
o número máximo de cinco ocorrências no período, enquanto o 037 DP - Campo Limpo ficou na segunda
posição, sendo o único DP a registrar 3 ocorrências de latrocínio em 2020.  

Do total de 93 distritos policiais regionais da cidade de São Paulo, 58 deles não registraram nenhuma
ocorrência de latrocínio no ano de 2020. Por outro lado, sete distritos policiais (047 DP - Capão Redondo,
037 DP - Campo Limpo, 007 DP - Lapa, 046 DP - Perus, 049 DP - São Mateus, 051 DP - Butantã e 070 DP
- Vila Ema) registraram em 2020 um total de 18 ocorrências de latrocínio, ou seja, cerca de 40% do total de
48 latrocínios cometidos em toda a cidade de São Paulo nesse período.

Latrocínios
Distribuição espacial das ocorrências latrocínio na capital – 2019 



Outra maneira de analisar a incidência dos latrocínios é considerar sua a 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 episódio de “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 comportou de forma completamente distinta
nas três macrorregiões do estado de São Paulo quando comparamos os anos de 2019 e 2020. Na capital
do estado, no ano de 2020, a cada 1 mil roubos, ocorreram 0,3 latrocínios, uma pequena redução em
relação a proporção encontrada no ano anterior. 

Na região da Grande São Paulo, a proporção se manteve a mesma nos dois anos analisados: 0,6
latrocínios a cada mil roubos cometidos nos municípios da região metropolitana em 2019 e em 2020.

Finalmente, nos municípios do Interior de São Paulo, a proporção de latrocínios cometidos a cada mil
roubos, que já era a mais elevada do estado em 2019, teve um significativo aumento em 2020: foram 2,1
latrocínios a cada mil roubos no ano de 2020, um aumento substancial em relação a já elevada taxa de 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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#

O crime de estupro estava em uma forte tendência de crescimento no estado de São Paulo entre
os anos de 2015 e 2019. No entanto, o ano de 2020 trouxe uma significativa redução de -10,9%
nas ocorrências de estupro em comparação com o ano anterior. 

A capital registrou 2318 ocorrências de estupros no ano de 2020, contra 2663 estupros registrados
em 2019, ou seja, uma redução de -12,9% nesse intervalo, e a maior queda dentre as três
macrorregiões do estado de São Paulo.

Os municípios da Grande São Paulo registraram uma redução mais moderada das ocorrências de
estupro em relação ao ano anterior: foram 2260 estupros registrados em 2020, contra 2504 casos
registrados no ano de 2019, uma redução de -9,7%. No entanto, quando analisada a série histórica
de 2016 a 2020, a região da Grande São Paulo foi a que teve o maior aumento das ocorrências de
estupros: de 25%, a maior das três macrorregiões. 

Já o interior registrou uma redução de -10,6% entre os anos de 2019 e 2020. Foram 7207
ocorrências de estupros em 2019, e 6445 registros de estupros no ano de 2020. Ainda assim, a
macrorregião do Interior respondeu por 58% do total de ocorrências de estupro no estado em
2020.

É importante ressaltar que esta forte redução nas ocorrências de estupro em 2020, que vinham em
franco crescimento nos anos anteriores, pode significar não uma redução do crime em si, mas de
sua notificação as autoridades policiais. O isolamento social e fechamento de uma série de
serviços que atendem a população mais vitimada pelo crime de estupro (como as escolas e os
serviços de assistência social) devido a pandemia de Covid-19 possivelmente afetou na
descoberta e notificação destes crimes.
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#

No ano de 2020, houve uma redução 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 quando
comparamos com o ano anterior. Na cidade de São Paulo a taxa de estupros reduziu de 21,74 ocorrências
por 100 mil habitantes em 2019 para 18,81 registros por 100 mil em 2020.

Na região da Grande São Paulo as taxas de estupro caíram de 26,41 ocorrências por 100 mil habitantes
em 2019 para 23,62 estupros por 100 mil habitantes em 2020. Por sua vez, os municípios do interior do
estado tiveram uma redução semelhante, passando de 29,26 ocorrências por 100 mil em 2019, para 26,42
estupros por 100 mil habitantes no último ano. Como resultado, o estado de São Paulo como um todo
registrou uma redução de sua taxa de estupros, que passou de 27,17 ocorrências por 100 mil no ano de
2019 para 24 estupros por 100 mil habitantes em 2020.

Estupro

Taxas de estupro por 100 mil habitantes por região 

21,74

26,41

29,80

27,17

18,81

23,62

26,42

24,01

Capital Grande São Paulo Interior Estado

2019 2020



Proporção de estupro de vulnerável por região

#

Uma questão central quando se trata do crime de estupro são as 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 no estado, e sua proporção tem aumentado: os estupros de vulneráveis foram 74% do total
deste crime no estado de São Paulo em 2019, e em 2020 essa proporção aumentou para 76% (um total de
8.404 casos de estupros de vulneráveis).
Na capital os estupros de vulneráveis foram 71% do total de casos de estupros registrados em 2019, e em

2020 tiveram um aumento de 3%, com 74% dos crimes de estupro na cidade contra vítimas consideradas
vulneráveis (1714 casos). Na Grande São Paulo e Interior, a proporção de estupros de vulneráveis foi em
2019, respectivamente, de 76% e 75%, e em 2020 ambas tiveram 77% das ocorrências dos crimes de
estupros registrados contra vítimas vulneráveis. É importante destacar que mesmo com o aumento
percentual da participação dos estupros de vulneráveis no total de ocorrências de estupros registradas no
estado de São Paulo em 2020, os estupros contra vulneráveis diminuíram, mas em uma proporção menor
do que a redução do restante das ocorrências de estupros e, portanto, se deu este aumento na proporção
dos estupros de vulneráveis no estado em 2020.
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A redução das ocorrências de estupro no interior do estado em 2020 refletiu nas taxas de estupros por 100
mil habitantes de todos os dez Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter). Com a
redução em todos os Deinter, as três primeiras posições das piores taxas de estupro por 100 mil habitantes
permaneceram com os Deinter 7 – Sorocaba, Deinter 8 - Presidente Prudente e Deinter 5 - São José do
Rio Preto.

As maiores reduções se deram no Deinter 1 - São José dos Campos, que passou de 33 estupros por 100
mil habitantes em 2019 para 25,6 ocorrências por 100 mil em 2020, e o já citado Deinter 8 - Presidente
Prudente, que apesar de estar no topo das maiores taxas de estupro, reduziu de uma taxa de 38,3 por 100
mil habitantes para 32,1 estupros por 100 mil em 2020, passando da segunda pior taxa entre os Deinter
para a terceira posição, atrás do Deinter 7 – Sorocaba e Deinter 5 -  São José do Rio Preto.
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Dentre os dez municípios com mais ocorrências de estupros (fora a capital), seis apresentaram uma
redução nas ocorrências de estupro em 2020, enquanto três aumentaram e um (Bauru) permaneceu com
exatamente o mesmo número de ocorrências em 2019 e 2020.

As maiores reduções se deram nos municípios de Osasco, que passou de 173 ocorrências em 2019 para
122 estupros registrados em 2020, uma queda de -29,4%, e São José dos Campos, com uma redução de
181 ocorrências de estupro registradas em 2019 para 130 ocorrências em 2020, uma redução de -28%.

Dentre os municípios que registraram uma piora no número de ocorrências de estupro, os destaques
negativos são Campinas, que passou de 197 ocorrências de estupro em 2019 para 231 estupros em 2020,
um expressivo aumento de 17,2%, e o município de Santo André, que registrou 119 estupros em 2019 e
135 no último ano, um aumento de 13,4%.

349

231

170

148

146

135

130

122

120

117

330

197

189

170

167

119

181

173

120

133

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Guarulhos

Campinas

Sorocaba

São Bernardo do Campo

São José do Rio Preto

Santo André

São José dos Campos

Osasco

Bauru

Itaquaquecetuba

2019 2020

Estupro
Dez municípios com mais ocorrências de estupros – 2020 



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 comparação com o ano de 2019 em dois
deles: Itanhaém, que passou de uma taxa de 55,9 estupros por 100 mil habitantes em 2019, para 63
ocorrências por 100 mil em 2020, e se tornou o município com a maior taxa de estupros do estado em
2020, e Leme, que teve um significativo aumento da taxa de estupros de 30,9 por 100 mil para 40,2 por
100 mil habitantes.

Dentre os municípios que apresentaram redução de suas taxas de estupros em 2020 em relação ao ano
anterior, se destacam Caraguatatuba, que em 2019 ocupou a pior posição do ranking com 64,1 estupros
por 100 mil habitantes, e em 2020 reduziu sua taxa para 42,1, e o município de Botucatu, que passou de
53,9 por 100 mil em 2019 para 41,1 por 100 mil no ano de 2020.
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No ano de 2020, 76% dos crimes de estupro cometidos no estado de São Paulo foram contra vítimas
vulneráveis – menores de 14 anos ou pessoas cujas condições de saúde as impedem de discernir ou
resistir ao ato sexual. No entanto alguns municípios registraram proporções muito mais elevadas de
vitimização de vulneráveis. 

Dentre os dez municípios (com população maior que 100 mil habitantes) com maior participação de
vulneráveis entre as vítimas de estupro no ano de 2020, sete fazem parte da região da Grande São Paulo,
e três pertencem a região do Interior de São Paulo.
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Ao analisar as ocorrências de estupros por distrito policial, independente da região do estado, verificamos
que os dez distritos policiais com mais ocorrências se dividem em 6 DPs da capital, e 4 DPs de municípios
da Grande São Paulo, com destaque para a cidade de Guarulhos, que tem 2 distritos policiais no ranking:
07 DP - Guarulhos e o 04 DP - Guarulhos, com respectivamente, 87 e 73 registros de estupros. 

4 dos dez distritos policiais com mais ocorrências de estupros registraram aumento no ano de 2020. O
maior deles se deu no 025 DP – Parelheiros, que passou de 57 casos de estupros registrados em 2019
para 68 ocorrências no ano de 2020, um aumento de 19,3%. 

Dentre os distritos policiais que registraram uma redução nas ocorrências de estupros se destacam os
DMs Itaquaquecetuba e Itapevi, com reduções, respectivamente, de -20,8% e -17,7% em suas ocorrências
de estupros entre os anos de 2019 e 2020. Outra redução significativa se deu no 047 DP - Capão
Redondo, que em 2019 ocupava a pior posição do ranking com 104 ocorrências de estupro, e em 2020
reduziu este número de ocorrências para 87, uma queda de -16,3%.
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Distribuição espacial do total de estupros na capital

#

Os dez distritos com maiores ocorrências de estupros na capital concentraram 29,5% dos 2.317 registros
de estupros na cidade de São Paulo em 2020. Destes, seis estão localizados na zona sul (047 DP - Capão
Redondo, 100 DP - Jardim Herculano, 85 DP - Jd. Mirna, 037 DP - Campo Limpo, 025 DP - Parelheiros e
101 DP - Jd. Imbuias), região que nos últimos anos apresentado uma concentração dos crimes de estupro
na capital. 

Se destacaram negativamente neste período o 25 DP – Parelheiros, 046 DP – Perus e 100 DP - Jardim
Herculano, distritos policiais que mais que dobraram o número de ocorrências de estupros registrados em
2020 em comparação com o ano anterior, com aumentos de respectivamente 122%, 113% e 109%.
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Distribuição espacial do total de estupros na capital

#

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 2020 de
maneira próxima 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 2020 já representam 74% do
total de estupros cometidos na cidade de São Paulo. 

Dentre os dez distritos com maior incidência de estupros de vulneráveis em 2020, seis estão localizados na
zona sul (47º DP - Capão Redondo, 100º DP - Jardim Herculano, 85º DP - Jardim Mirna, 25 DP –
Parelheiros, 37 DP - Campo Limpo e 101º DP - Jardim Imbuias), dois na região noroeste (046 DP – Perus
e 074 DP – Jaraguá), e um na região norte (073 DP – Jaçanã) e na zona leste (50º DP - Itaim Paulista). 

Estupro
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Roubo (Outros)

#

O crime de roubo (outros) - todos os roubos, excluídos os de veículos - no ano de 2020 teve redução no
estado e em todas suas macrorregiões. Na cidade de São Paulo, foram 141.134 roubos (outros) em 2019,
e 127.513 ocorrências em 2020, uma redução de -9,7%. Na região da Grande São Paulo, por sua vez,
foram 59.059 roubos em 2019 e 49.756 registros em 2020, uma redução de -15,8%. No entanto, a maior
redução se deu na região do Interior, de 55.208 roubos em 2019 para 41.570 roubos (outros) em 2020, ou
seja, 13.643 roubos a menos e uma significativa redução de -24,7%. 

No estado como um todo, houve uma redução de -14,3%: São Paulo passou de um total de 255.397
roubos (outros) em 2019 para 218.839 ocorrências em 2020, 36.558 registros a menos, cerca de 100
roubos (outros) diários a menos no estado.

Ainda que os números de ocorrências de roubos já estivessem em tendência de queda (exceto na Capital),
é inegável que os meses de maior isolamento social devido à pandemia de Covid-19 tiveram efeito de
intensificar a redução dos roubos, geralmente cometidos em espaços públicos. 
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Roubo (Outros)

As taxas de roubos (outros) - todos os roubos, excluídos os de veículos - em 2020, refletem a intensa
queda dos roubos em todas as macrorregiões do estado. Enquanto na capital a redução da taxa foi mais
leve, de 1151,92 roubos (outros) por 100 mil habitantes em 2019 para 1040,75 roubos (outros) por 100 mil
em 2020, nos municípios do Interior, onde a taxa de roubos (outros) já era a menor dentre as
macrorregiões, a redução da taxa foi mais intensa: de 230,33 roubos por 100 mil habitantes em 2019 para
171,89 roubos por 100 mil em 2020. 

#

Roubo (outros)

Taxa de roubos (outros) por 100 mil habitantes (ocorrências) 
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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). É interessante notar que essas reduções das taxas de roubo 9outros0 nos Deinter foram
relativamente homogêneas – as taxas em 2020 equivalem a algo entre dois terços e três quartos das taxas
registradas em 2019. 

A maior queda nas taxas de roubos (outros) se deu no Deinter 9 - Piracicaba, que em 2019 registrou 216,8
ocorrências por 100 mil habitantes, e no ano de 2020 caiu para o patamar de 151,7 roubos (outros) por 100
mil. 
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#

Dentre os dez municípios (com população superior a 100 mil pessoas) com maiores taxas de roubos
(outros), apenas um (Poá) apresentou um aumento de sua taxa em comparação com o ano de 2019,
passando de 696,4 roubos por 100 mil em 2019 para 725,8 roubos (outros) por 100 mil habitantes em
2020.

As maiores reduções ocorreram aumentos ocorreram nos municípios de Osasco, cuja taxa de roubos
(outros) passou de 826,5 roubos por 100 mil habitantes em 2019 para 670,2 roubos por 100 mil em 2020, e
o município de Diadema, que passou de 1392,1 roubos por 100 mil habitantes em 2019 para 1148,4 por
100 mil em 2020, mas mesmo assim continuou como o município com maior taxa de roubo (outros) no
estado de São Paulo.
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#

Mesmo dentre os dez municípios (fora a capital) com mais ocorrências de roubo (outros) em 2020 no
estado de São Paulo, todos os municípios tiveram uma redução dos roubos quando comparados com o
ano de 2019. As maiores reduções foram registradas pelos municípios de Campinas, que passou da 2ª
posição em 2019 com 6371 roubos em 2019 para a 5ª posição com 4806 ocorrências em 2020 (-24,6%), e
São Bernardo do campo, que passou de 6259 roubos (outros) para 4957 ocorrências em 2020, uma
redução de -20,8%.
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#

Na análise das ocorrências de roubos (outros) por distrito policial, independente da região do estado,
assim como em 2019, os DPs da capital ocuparam todas as dez posições na lista dos distritos com maior
número de roubos no ano de 2020. 

Apesar da redução dos roubos (outros) no estado de São Paulo, quatro dos distritos policiais apresentaram
um aumento das ocorrências registradas em 2020 em comparação com o no anterior: 047 DP - Capão
Redondo, 037 DP - Campo Limpo, 101 DP - Jardim das Imbuias e 085 DP - Jardim Mirna. O maior
aumento se deu no 047 DP - Capão Redondo, que passou de 4.061 roubos (outros) em 2019, para 4.314
ocorrências em 2020, um aumento de 6,2%.

Entre as reduções se destacaram positivamente o 100 DP - Jardim Herculano, que passou de 2.973
roubos (outros) em 2019 para 2.486 ocorrências, uma redução de -16,3%, e o 098 DP - Jardim Míriam, que
registrou em 2020 um total de 2.369 ocorrências de roubos (outros), contra um montante de 2.791 roubos 
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Distribuição espacial das ocorrências de roubo (outros)

#

Os 10 distritos com mais ocorrências de roubos (outros) - todos os roubos, excluídos os de veículos - foram
responsáveis por 25% dos 12.4551 registros deste tipo de crime na capital no ano de 2020. 

Sete destes distritos estão localizados na zona sul (47º DP - Capão Redondo, 100º DP - Jardim Herculano,
37º DP - Campo Limpo, 101º DP - Jardim das Imbuias, 092 DP - Parque Santo Antônio, 085 DP - Jardim
Mirna e 98º DP - Jardim Míriam), dois na região central (003 DP - Campos Elísios e 001 DP – Sé) e um na
zona leste (050 DP - Itaim Paulista). 

Se destacaram negativamente, os distritos policiais 085 DP - Jardim Mirna, 101 DP - Jardim das Imbuias e
001 DP – Sé, que mesmo com o isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19, dobraram o
número de registros de roubos (outros) em relação a 2019, com aumentos respectivamente de 110%, 109
e 108%.

Roubo (outros)
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Roubo de Veículo

#

O roubo de veículos segue em uma intensa tendência de queda no estado desde o ano de 2015, que em
2020 foi ainda mais acentuada devido à pandemia Covid-19. Em 2020, o estado de São Paulo registrou
31.891 roubos de veículos, contra 46.517 roubos em 2019, ou seja, 14.626 veículos roubados a menos que
no ano anterior (cerca de 40 roubados a menos por dia) e uma redução percentual de -31%. 

O Interior do estado teve uma redução menor, mas ainda assim, bastante acentuada com uma redução de
2.843 roubos de veículos em 2020 em comparação com o ano de 2019, e uma redução percentual de -
26%. Por usa vez, a Grande São Paulo passou de 14.391 roubos de veículos em 2019 para 9.872 roubos
de veículos na região metropolitana em 2020, e uma redução de -31%, na média do estado.

Finalmente, a queda dos roubos de veículos na Capital se mostrou a mais intensa: contou com 7.264
ocorrências a menos (-34%) em 2020 em relação a 2019, uma média de 20 veículos a menos roubados
por dia na cidade. 

É impressionante como em 2020, tanto o estado de São Paulo como todas suas macrorregiões registraram
um número de ocorrências de roubo de veículo, no mínimo igual a metade do volume de ocorrências
registradas em 2016. Ou seja, de forma geral, o estado de São Paulo teve uma redução um tanto
homogênea de cerca de -50% no número de ocorrências de roubos de veículos no período entre 2016 e
2020.

Roubo (veículos)

Ocorrências de roubos (veículos) por região (2016 – 2020)
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Roubo de Veículo

Como esperado, as taxas de roubos (veículos) caíram em todas as macrorregiões de São Paulo, e de
forma relativamente homogênea. A capital permanece com a maior taxa, de 172,24 veículos roubados por
100 mil habitantes, mas sofreu uma intensa redução em relação a taxa registrada em 2019, e se
aproximou bastante da taxa da Grande São Paulo, que por sua vez, registrou uma queda de 195,89
veículos roubados por 100 mil em 2019 para 150,4 ocorrências em 2020.

O interior, que historicamente registra as menores taxas de roubos de veículos, teve uma redução de 55,9
veículos roubados por 100 mil habitantes em 2019 para 44,6 por 100 mil em 2020. Finalmente, como
resultado dessas reduções acumuladas, as taxas de roubos de veículos no estado caíram
significativamente: de 129,49 roubos por 100 mil em 2019 para 101,3 veículos roubados por 100 mil
habitantes no ano de 2020.

#

Roubo (veículos)
Taxa de roubos (veículos) por 100 mil habitantes (ocorrências) 
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Em 2020 o interior de São Paulo apresentou uma intensa redução de -31% nos roubos de veículos, o que
pode ser verificado na queda das taxas de roubos (veículos) em todos os 10 Departamentos de Polícia
Judiciária de São Paulo Interior (Deinter). 

As reduções mais acentuadas nas taxas de roubos de veículos ocorreram nos Deinter 6 – Santos, que
passou de 69,4 roubos de veículos por 100 mil habitantes em 2019 para uma taxa de 41,5 ocorrências
desta modalidade de crime por 100 mil em 2020, e o Deinter 1 - São José dos Campos, que teve uma
redução na taxa de 50,6 roubos de veículos por 100 mil para 34,8 ocorrências por 100 habitantes em 2020. 
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Dentre os dez municípios (com população superior a 100 mil habitantes) com maiores taxas de roubos de
veículos no estado em 2020, nove apresentaram uma redução em suas taxas de roubos de veículos
quando comparadas com as taxas registradas no ano de 2019. Apenas Suzano registrou um sutil aumento
nas taxas de roubos de veículos, que ainda que seja pequeno, foi o suficiente para deslocar o município da 
10ª posição entre as cidades com as piores taxas de roubos de veículos em 2019 para a quarta posição
em 2020.

As maiores reduções se deram nos municípios de Mauá, com uma redução de 231,1 roubos de veículos
por 100 mil habitantes em 2019, para 124,1 por 100 mil no ano de 2020, e Diadema, que apesar da
intensa redução de 424,41 veículos roubadas por 100 mil habitantes em 2019 para 233,39 ocorrências por
100 mil habitantes em 2020, permanece como o município com maior taxa de roubos de veículos no
estado de São Paulo. 
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#

Dentre os dez municípios (fora a capital do Estado) com mais ocorrências de roubo de veículos em 2020,
oito estão na região da Grande São Paulo, e dois no interior do estado. Além disso, dentre os dez
municípios com mais ocorrências de roubos de veículos no ano de 2019, apenas um, Suzano, teve um
leve aumento no número de roubo de veículos. Já os outros nove municípios listados tiveram quedas
significativas, se destacando os municípios de Mauá que passou de 1093 roubos de veículos em 2019
para 597 ocorrências em 2020, uma redução de -45,7%, e Diadema, que teve uma queda igualmente
acentuada, de -44,6%, com 1799 veículos roubados em 2019, e 996 ocorrências em 2020.

Campinas, permanece como o município (fora a capital) com mais ocorrências de roubo de veículos, com
1.715 roubos registrados em 2020. No entanto, mesmo na primeira posição, Campinas teve uma intensa
redução nos roubos de veículos, tendo registrado 2.333 ocorrências em 2019, uma redução de -26,5%. 
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#

Na análise das ocorrências de roubos de veículos por distrito policial, independente da região do estado,
novamente se destacaram apenas os distritos da capital paulista. Dentre os dez DPs com mais ocorrências
de roubos de veículos em 2020, quatro apresentaram aumento em relação ao ano anterior. 

Dentre os distritos policiais com aumento mais intenso de ocorrências de roubos de veículos, se destacou
negativamente 047 DP - Capão Redondo, que permanece como o segundo distrito com mais roubos de
veículos, com 4.061 ocorrências em 2019 e 4.314 roubos em 2020, um aumento de 6,2%. Também foram
destaques negativos os distritos 085 DP - Jardim Mirna, 101 DP - Jardim das Imbuias e 037 DP - Campo
Limpo, com aumento de cerca de 3% das ocorrências de roubos de veículos. 

A redução mais significativa dos roubos de veículos entre os DPs com maior incidência deste crime em
2020 se deu no 100 DP - Jardim Herculano, com redução de 487 ocorrências (-16,3%), e no 098 DP -
Jardim Míriam, que registrou 422 roubos de veículos a menos (-15,1%).
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Distribuição espacial das ocorrências de roubo (veículos)

Os roubos de veículos, que já vinham em forte tendências de queda, foram o tipo de crime com maior
redução na cidade de São Paulo quando comparamos os anos de 2019 e 2020. Em 87 dos 93 distritos
policiais da capital o número de roubo de veículos em 2020 caiu em relação ao ano anterior. 

Apesar da contínua 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 049 DP - São Mateus, 050 DP - Itaim Paulista e 044 DP - Guaianazes), sul
( 037 DP - Campo Limpo, 047 DP - Capão Redondo), centro-sul (035 DP – Jabaquara e 098 DP - Jardim
Míriam e  097 DP - Americanópolis) e noroeste (046 DP - Perus e 087 DP - Vila Pereira Barreto).

Roubo (veículos)
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Vítimas 

2019 2020 2019 2020

Em serviço

Pessoas mortas pelas polícias 736 685 322 307

Policiais civis e militares mortos 17 22 9 12
Razão - Pessoas mortas vs. Policiais mortos 43:1 31:1 36:1 26:1

Fora de serviço 

Pessoas mortas pelas polícias 736 159 84 97

Policiais civis e militares mortos 19 27 14 13
Razão - Pessoas mortas vs. Policiais mortos 39:1 6:1 6:1 7:1

Total - Pessoas mortas vs. Policiais mortos 41:1 17:1 18:1 16:1

Estado Capital

Policiais em serviço e fora de serviço foram responsáveis por 844 mortes no estado em 2020, um total que ainda que
extremamente elevado, é inferior em 39 mortes ao ano anterior e o menor número de vítimas desde 2015. No entanto,
as dinâmicas de mortes cometidas por policiais dentro e fora de serviço seguiram dinâmicas distintas: enquanto as
mortes cometidas por policiais em serviço reduziram em 2020, as mortes cometidas por policiais fora de serviço, que
estavam em um processo de redução desde 2018, aumentaram. 
A letalidade de policiais em serviço, que alcançou seu ápice em 2019, recuou 7% em 2020, com 51 pessoas a menos
mortas em 2020. Ainda assim, o montante de 685 pessoas mortas significa que em média, as polícias paulistas
mataram em serviço 1,8 pessoas por dia no ano de 2020.
No ano de 2020, policiais fora de serviço mataram 159 pessoas no estado de São Paulo, 12 pessoas a mais que no
ano anterior (um aumento de 8%). É interessante ressaltar que as mortes cometidas por policiais fora de serviço na
Capital tiveram um aumento ainda mais expressivo: o número de vítimas na cidade passou de 84 em 2019 para 07 em
2020, um aumento de cerca de 15%.
Em relação a vitimização policial, o ano de 2020 viu um aumento no número de policiais mortos tanto em serviço como
fora dele. Em 2019, 17 policiais foram vitimados em serviço, e em 2020 o número subiu para 22 policiais mortos. O
aumento de policiais vitimados fora de serviço foi ainda maior: de 19 profissionais mortos em 2019, para 27 em 2020.
No total, foram mortos dentro e fora de serviço em 2020 um total de 49 policiais, 13 a mais que no ano de 2019, o que
representa um aumento de 36% na vitimização policial no estado.
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Durante o ano de 2020, 844 do total de 4065 das mortes violentas intencionais no estado de São Paulo foram
cometidas pelas polícias em serviço ou fora dele, ou seja, uma participação de 21% das polícias na letalidade violenta
do estado. O montante de pessoas mortas pelas polícias de São Paulo equivale a dizer que as forças policiais
mataram 2,3 pessoas por dia no estado. Ainda que a proporção de pessoas mortas pelas polícias no total de mortes
violentas intencionais no estado em 2020 tenha permanecido a mesma de 2019, essa proporção não é de alguma
forma homogênea entre as macrorregiões do estado de São Paulo. 

A menor participação das polícias na letalidade violenta novamente se deu na região do Interior: foram 277 mortes
cometidas por policiais (contra 307 em 2019) de um total de 2.034 mortes violentas intencionais, ou seja, as policias
tiveram uma participação de cerca de 14% neste montante. 

A região da Grande São Paulo registrou uma redução no percentual da participação das polícias na letalidade
violenta, de 20% do total de mortes violentas em 2019, para 19% em 2020. Foram mortas 163 pessoas pelas polícias
de um total de 872 mortes violentas intencionais nos municípios da região metropolitana de São Paulo.  

Em relação a Capital, novamente chama a atenção a altíssima participação das polícias na letalidade da capital
paulista. Assim como em 2019, no ano de 2020 as polícias de São Paulo foram responsáveis por cerca de 35% da
letalidade registrada na capital: no ano de 2020 policiais em folga ou em serviço mataram 404 pessoas de um total de
1159 mortes violentas intencionais, ou seja, 35% deste montante, mais de uma a cada três mortes violentas
intencionais cometidas na cidade de São Paulo.
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As mortes cometidas por policiais no estado de São Paulo em 2020 foram cometidas, majoritariamente, por policiais
em serviço: 685 pessoas foram mortas por policiais em serviço no estado, de um total de 844 pessoas mortas por
policiais no estado em 2020.

No Interior essa proporção de mortes cometidas por policiais em serviço foi significativamente mais elevada: 256 das
277 pessoas mortas por policiais nos municípios do interior do estado foram mortas por policiais em serviço, o
equivalente a 92,4% do total na região. 

Tanto as regiões da Grande São Paulo como da Capital apresentaram proporções de mortes cometidas por policiais
em serviço muito mais baixas: respectivamente 74,8 e 76% do total de mortes cometidas por policiais foram
cometidas quando eles estavam em serviço. A maior frequência de episódios de letalidade envolvendo policiais fora
de serviço pode se relacionar tanto com o maior número de roubos (sobretudo de veículos) cometidos nestas duas
regiões, como também por uma maior atuação de policiais em atividades paralelas de segurança, os chamados
“bicos”, na capital paulista e os municípios de sua região metropolitana. 
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Apreensão de Armas

#

Em 2020, a apreensão de armas de fogo no estado continuou seguindo a forte tendência de queda observada nos
últimos anos, com 11.553 armas de fogo apreendidas em 2020 contra 12.815 armas apreendidas em 2019, uma
redução de cerca de -9,8% na quantidade de apreensões nos últimos 2 anos. 

Mantendo a tendência encontrada nos anos anteriores, o maior volume de apreensão de armas ocorreu no Interior.
Mas essa região também concentrou a maior redução no volume de apreensões em 2020: foram 7.118 armas de fogo
apreendidas em 2020, contra 8.232 apreensões no ano anterior, uma redução de -13,5% das apreensões em relação a
2019.

Na Grande São Paulo a redução das apreensões foi de -7,6%: foram aprendidas 1.713 armas de fogo em 2020, contra
1.853 apreensões em 2019. Já a região da Capital do estado teve uma redução bastante sutil, de 2.730 armas de fogo
apreendidas em 2019 para 2.722, queda de -0,3%.

É importante ressaltar que as apreensões de armas de fogo vinham em forte tendência de queda desde 2016, redução
que pode ter sido intensificada pela pandemia de Covid-19 e a menor circulação de pessoas. Cabe compreender se a
pandemia foi o motivo para uma redução tão significativa nos municípios do interior, mesmo com a Capital mantendo
em 2020 praticamente o mesmo volume de armas apreendidas em 2019. 
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Apreensão de Armas

#

Os últimos anos haviam registrado não somente um aumento das prisões no estado de São Paulo, como também
aumento considerável das prisões por mandado no estado em comparação com as prisões em flagrante. Porém o ano
de 2020 representou uma inversão de ambas as tendências.

Em 2019 no estado como um todo foram efetuadas 159.093 prisões, contra um total de 212.702 prisões realizadas em
2019, uma redução de -53.609 prisões (-25,2%). Desse total de prisões realizadas em 2020, cerca de 65% é composta
de prisões em flagrante, percentual bem maior que o de 59% de prisões em flagrante dentre todas as prisões
efetuadas em 2019. Por sua vez, no ano de 2020 foram realizadas 55.012 prisões por meio de mandado em São Paulo
(35% do total de prisões realizadas no estado neste ano), contra 87.398 prisões por mandado registradas em 2019,
uma redução 32.386 prisões, e -37%. Proporcionalmente, portanto, a maior redução das prisões em 2020, se deu entre
as prisões por mandado, e não em flagrante, mesmo com a redução da circulação de pessoas durante a pandemia de
Covid-19.

13
8

.7
10

13
3

.6
70

12
7

.8
08

12
5.

30
4

10
4.

08
1

66
.1

17

74
.2

97

80
.1

49

87
.3

98

55
.0

1
2

204.827 207.967 207.957
212.702

159.093

2016 2017 2018 2019 2020

Prisões em flagrante no estado Prisões por mandado no estado

Atividade policial

Prisões



#

No ano de 2020, houve uma intensa redução das prisões, que se concentrou proporcionalmente mais nas
prisões por mandado do que nas prisões por flagrante no estado. Como resultado, todas as regiões do
estado apresentaram um aumento na proporção das prisões por flagrante do total de prisões no ano de
2020. 

Na região da Grande São Paulo, a proporção de prisões por flagrante no total de prisões realizadas no ano
passou de 64,2% em 2019 para 68,5% em 2020. 

Na Capital, mesmo com uma redução de quase 10 mil prisões por flagrante em 2020 em relação ao ano
anterior, também houve um substancial aumento na proporção deste tipo de prisões em comparação com
as prisões por mandado: em 2019, 69% das prisões na capital foram por flagrante, e em 2020 esse
percentual subiu para 74,5%.

Mesmo na região do Interior, que historicamente tem a maior proporção de prisões por mandado, houve
um significante aumento da proporção de prisões por flagrante: de 53,8% no ano de 2019, ou seja,
praticamente a metade, para 61,3% em 2020. 
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Apreensão de Armas

No ano de 2020 a pandemia de Covid-19 tirou a vida de 58.873 pessoas no estado de São Paulo, uma
média de 190 mortes por dia entre 26 de fevereiro (data do primeiro caso confirmado no estado) e 31 de
dezembro de 2020.  

Nos doze meses de 2020, o estado registrou 3.038 homicídios dolosos e 844 mortes decorrentes de
intervenção policial, ou seja, em 2020, morreram devido à doença um total de pessoas cerca de quatorze
vezes maior que a soma de todas as mortes violentas intencionais cometidas no estado. A taxa de
letalidade da doença entre os 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) evidencia a
gravidade da pandemia no interior de São Paulo, sendo superior à 100 mortes por 100 mil habitantes em
sete dos dez Departamentos de Polícia do Interior do estado.

Apreensão de armas

Taxa por 100 mil habitantes  dos Deinter

404

163

277

709

674

1.655

18.529

13.540

26.804

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Capital

Grande São Paulo

Interior

COVID-19 Homicídio Letalidade Policial

13,4
6,0 5,3 5,5 5,1 5,9 6,4 5,3 6,8 8,5

0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2 0,1 0,4 0,0

90,1

113,0
107,7

81,7

171,8
164,8

82,5

106,1 101,5

120,6

Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10

Homicidio Letalidade policial COVID-19

Mortes segundo causa

Mortes segundo Deinter (Taxa por 100 mil habitantes)



O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de COVID-19 que impactou profundamente a realidade,
provocando milhões de mortes em todo o mundo e centenas de milhares no Brasil. Desde março de 2020
estamos vivenciando mudanças na dinâmica social no estado de São Paulo e ao longo do ano tivemos
diferentes medidas de restrições, adotadas de acordo com a incidência e letalidade provocadas pelo vírus.

No campo da segurança pública observamos que a alteração na dinâmica social provocada pela pandemia
impactou de diferentes maneiras os crimes analisados. Essa constatação ratifica o aspecto multicausal dos
crimes, demonstrando que enquanto alguns itens apresentaram redução outros tiveram aumento em 2020
em resposta à essa mudança no cotidiano imposta pela pandemia que perdura. 
Os crimes violentos por exemplo, apresentaram queda em cinco das seis categorias no estado de São Paulo
em relação ao ano de 2019. A única exceção foi o homicídio doloso, que após 7 anos em queda apesentou
um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. É necessário o monitoramento desse crime, para
sabermos se chegamos ao limite da redução ou se ainda há espaço para mantermos a tendência vista nos
últimos anos. Seja como for, o aumento visto em 2020 demanda novas medidas para lidar com a questão do
homicídio onde precisamos pensar na atuação preventiva de outras instituições e na capacidade de
implementar novas ações para garantir a continuidade da queda vista em anos anteriores

O crime de estupro, que vinha de sucessivos aumentos no período de 2015 a 2019 também demonstrou em
2020 um comportamento diferente da tendência até então observada com uma redução de 10,9% que
ocorreu de forma relativamente homogênea nas três macrorregiões do estado (Capital, Grande São Paulo e
Interior). Essa redução, considerada atípica pode significar não uma diminuição do crime em si, mas de sua
notificação as autoridades policiais. O isolamento social e interrupção de uma série de serviços que atendem
a população mais vulnerável a esse tipo de violência (como as escolas e os serviços de assistência social)
pode ter afetado na identificação e notificação destes crimes.

Os crimes contra o patrimônio por sua vez, especialmente os roubos (outros) e roubos de veículos, tiveram
em 2020 sua maior redução percentual em um ano desde o início da série histórica. O crime de roubo
(outros) – todos os roubos, excluídos os de veículos – teve uma redução de 14,3% no estado como um todo,
e de 24% nos municípios do interior. Os roubos de veículo tiveram uma redução ainda mais intensa, de 31%
em 2020 em comparação com 2019. Ainda que os números de ocorrências de roubos já estivessem em
tendência de queda nos anos anteriores é inegável que os meses de maior isolamento social devido à
pandemia de Covid-19 tiveram como efeito a intensificação da redução dos roubos, modalidades de crimes
cometidos geralmente em espaços públicos.

Os números da letalidade policial em 2020 apresentaram grande variação ao longo do ano. Depois de um
primeiro semestre com altos número mortes provocadas por policiais em serviço, tivemos uma intensa
redução do segundo semestre, resultado num total anual inferior ao que vimos em 2019. Analisando as
4.065 mortes violentas intencionais no estado, 844 foram cometidas por policiais dentro ou fora de serviço,
ou seja, uma participação de 21% das polícias na letalidade violenta do estado. Considerando a capital, as
polícias respondem por 35% das mortes violentas intencionais da cidade de São Paulo. Em 2020 mais
policiais morreram no estado de São Paulo em relação à 2019 – foram 49 em 2020 e 36 em 2019.
Novamente a capital se destaca por ter sido o município onde eles mais morreram. Assim, o município onde
a polícia mais mata é também onde ela mais morre.

2020 foi um ano marcado pela pandemia de Covid-19, que tirou a vida de 58.873 pessoas no estado de São
Paulo. Para dar uma proporção do volume de vidas perdidas, podemos dizer que a doença vitimou um total
de pessoas cerca de quatorze vezes maior que a soma de todas as mortes violentas intencionais cometidas
no estado de São Paulo em todo o ano. É preciso que estado e municípios pensem em soluções integradas
para focando na prevenção e no acolhimento das vítimas, bem como em ações de inteligência para garantir
à população uma segurança pública alinhada com o estado democrático de direito.

Considerações Finais



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 I: Lista dos departamentos de polícia de São Paulo A
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