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Apresentação 
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 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 periodicidade trimestral e, nesta edição referente ao terceiro 
trimestre de 2021, 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. 

As páginas a seguir trazem análises das ocorrências criminais e de atuação das polícias paulistas 
tanto por macrorregião como também suas taxas por 100 mil habitantes para cada um dos 10 
Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, de forma a possibilitar a análise de como 
estes fenômenos se distribuem pelo interior do estado. 

Dessa forma conseguimos trazer informações sobre as grandes áreas do estado e também de cada 
região do interior, de forma a compor um panorama da situação de segurança pública do estado a 
partir das estatísticas oficiais publicadas em transparência ativa. 
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Destaques 
O terceiro trimestre de 2021 foi marcado pelo aumento expressivo das ocorrências de roubos no 
estado de São Paulo, após um período de redução significativa desde o início da pandemia de Covid-
19. Os registros de ocorrências de roubo (outros) – todos os roubos, excluídos os de carga e banco 
–, no terceiro trimestre de 2021 aumentaram em 20,5% em comparação com o mesmo período do 
ano anterior, enquanto os casos de roubo de veículos seguiram dinâmica semelhante, com aumento 
de 19,4% no período analisado. 

Em relação aos assassinatos, as ocorrências de homicídio doloso reduziram 2,7% no estado de São 
Paulo, em comparação com o mesmo período do ano anterior. É a terceira queda consecutiva dos 
homicídios no estado. Em contrapartida, ao observarmos a região do Interior, nas taxas por 100 mil 
habitantes, o Deinter 10, de Araçatuba, teve aumento impactante de 156%. O total de casos de 
letalidade violenta, que somam as ocorrências de homicídios dolosos, latrocínios, mortos pelas 
polícias em serviço e fora dele, e lesão corporal seguida de morte também apresentaram queda de 
1,2% no estado durante o período analisado. 

Já os homicídios dolosos contra mulheres (incluindo feminicídios) tiveram significativa redução de 
14,4% em todo o estado no terceiro trimestre de 2021 comparado ao mesmo período do ano anterior. 
Entretanto, os casos de lesão corporal dolosa contra mulheres aumentaram em 9,3% no estado, 
com destaque para a região da capital, com expressivos 35,9% de aumento nos registros. 

A letalidade policial teve redução de 33% nesse terceiro trimestre de 2021, quando comparado com 
o mesmo período de 2020. O destaque fica na redução de 44% nas mortes provocadas por policiais 
em serviço, enquanto as mortes provocadas por policiais em folga tiveram aumento de 32 vítimas 
no 3º trimestre de 2020 para 37 no mesmo período de 2021. 

Os casos de estupro registrados no período tiveram aumento de 2%. Mesmo com o aumento dos 
casos no estado, a região da capital paulista apresentou queda de 5,6% nas ocorrências registradas 
no terceiro trimestre de 2021, quando comparado ao mesmo período de 2020. Nos casos de estupro 
de vulneráveis, o aumento foi de 3,1% em todo o estado e, mais uma vez, a região da capital 
apresentou redução expressiva de 11,2% no período analisado. Na análise das taxas por 100 mil 
habitantes dos casos de estupro no interior, o destaque vai para o Deinter 3, de Ribeirão Preto, com 
aumento de 33% nos registros no terceiro trimestre de 2021. 
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No terceiro trimestre de 2021 a letalidade violenta no estado de São Paulo apresentou diminuição 
de 7%, com 68 vítimas a menos em comparação com o mesmo período de 2020. Das cinco 
categorias analisadas, três apresentaram redução no número de vítimas: homicídio doloso, pessoas 
mortas por policiais em serviço e lesão corporal seguida de morte. Dos crimes violentos, à exceção 
dos homicídios, houve aumento nos registros das demais categorias, com destaque para os casos 
de roubo (outros) e de veículos. 
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Pelo terceiro trimestre consecutivo as ocorrências de homicídios dolosos no estado caíram, com uma 
redução de 2,7% no 3º trimestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. No entanto, 
enquanto as regiões da capital e da Grande São Paulo tiveram reduções de 13,5% e 12,6%, 
respectivamente, os municípios do Interior do estado registraram um aumento de 5,3% nas 
ocorrências de homicídios. Por sua vez, as ocorrências de latrocínios, ainda que tenham 
permanecido em um patamar próximo ao dos trimestres anteriores, registraram aumento significativo 
na capital e forte redução nos municípios da Grande São Paulo. 
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No interior, dentre os 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinter), seis apresentaram 
aumento em suas taxas de homicídios no terceiro trimestre de 2021, com destaque negativo para 
Deinter 10 – Araçatuba, cuja taxa de homicídios no período mais que dobrou, e Deinter 8 – 
Presidente Prudente, que teve um aumento de 50% em sua taxa de homicídios. Outros dois 
departamentos não apresentaram variação, e apenas o Deinter 7 – Sorocaba e o Deinter 04 – Bauru 
tiveram reduções efetivas em suas taxas de homicídios no terceiro trimestre de 2021. 
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No estado, os registros de estupro aumentaram 2,0% no total e 3,1% no caso de Estupro de 
Vulnerável, aumento este localizado no Interior. O estupro de vulnerável (vítimas menores de 14 
anos ou pessoas cujas condições de saúde as impedem de discernir o ato violento) representaram 
79% dos estupros no terceiro trimestre de 2021 e seus registros cresceram 9,4% no interior enquanto 
na capital recuaram em 11,2%. 
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No terceiro trimestre de 2021, sete Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) 
registraram aumento nas taxas de estupros em comparação com o mesmo período do ano anterior. 
Os aumentos mais intensos se deram no Deinter 8 – Presidente Prudente, que teve a maior taxa de 
estupros dentre os departamentos do interior, e no Deinter 3 – Ribeirão Preto, que saltou de 5,4 
estupros por 100 mil habitantes para 7,2. A exceção do Deinter 10, as taxas de estupro de 
vulneráveis seguem o crescimento observado na taxa geral da maioria dos departamentos. 
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Os casos de homicídio doloso contra mulheres (incluindo feminicídio) tiveram significativa redução 
de -14,4% no terceiro trimestre de 2021 no estado de São Paulo, com destaque para a região do 
Interior, com -22,2%. Por sua vez, a capital registrou aumento de 1 caso no período. Em contraponto, 
os casos de lesão corporal dolosa contra mulheres aumentaram 9,3% no estado, tendência 
observada em todas as regiões, com destaque para a capital, (35,9%), seguida da Grande São Paulo 
(9,7%). 
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Após um período de redução significativa dos casos de roubo (outros) – todos os roubos, excluídos 
os de carga e banco –, no terceiro trimestre de 2021 os registros no estado aumentaram em 20,5% 
em comparação com o mesmo período do ano anterior. A Grande São Paulo teve aumento 
expressivo de 23,8% das ocorrências, seguida da capital com 19,9% registros a mais. Seguindo 
dinâmica semelhante, os casos de roubo de veículos tiveram aumento de 19,4% no estado, de modo 
mais expressivo na Grande São Paulo (30,7%), seguida pela Capital (14,8%). 
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No interior, todos os 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) apresentaram 
aumento em suas taxas de roubos (outros) no terceiro trimestre de 2021. O Deinter 6 – Santos 
permanece com taxa de roubos (outros) muito mais elevada que a dos demais departamentos, 126,5 
roubos por 100 mil habitantes. Já em relação à variação no período, destaca-se o maior aumento da 
taxa nos Deinter 8, Deinter 3 e Deinter 2. 

Em relação aos roubos de veículos, a tendência de crescimento também foi geral, a exceção do 
Deinter 4 – Bauru, que apresentou uma leve redução na taxa de veículos roubados no terceiro 
trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. 
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Letalidade e Vitimização Policial 

 

 
Os meses de julho a setembro de 2021 registraram redução de 33% na letalidade policial no Estado, 
observada sobretudo nos casos fora de serviço: foram 112 mortes cometidas por policiais no estado 
de São Paulo, 55 mortes a menos que no mesmo período de 2020. Destas mortes, 55 ocorreram na 
capital paulista, contra 84 registradas em 2020, uma significativa redução de 34,5%. Em relação à 
vitimização policial no estado, houve uma redução de 12 servidores mortos no terceiro trimestre de 
2020 para seis no mesmo período de 2021. Novamente, a maior redução se deu na vitimização de 
policiais em serviço na capital paulista: no terceiro trimestre de 2021, não foi registrada nenhuma 
morte de policial em serviço na cidade de São Paulo, contra 5 mortes no mesmo período do ano 
anterior. 



 
12 

 
As apreensões de armas de fogo reduziram 6,6% no período analisado no estado de São Paulo, 
exceto na região da Grande São Paulo, que registrou aumento de 15,7% nas apreensões no terceiro 
trimestre de 2021 comparado ao mesmo período do ano anterior. Em relação às prisões, o estado 
registrou aumento de 7,5% no período analisado, que foi maior na capital (aumento de 10,4%) do 
que nas outras regiões. 
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Em relação à apreensão de armas de fogo, no 3º trimestre de 2021 apenas os Deinter 8 – Presidente 
Prudente, Deinter 10 – Araçatuba e o Deinter 2 – Campinas apresentaram aumento na taxa de 
apreensões em relação ao mesmo período de 2020. Já em relação às prisões, oito dos 10 
departamentos do interior apresentaram aumento do encarceramento em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Destaca-se novamente o Deinter 8, com a mais alta taxa de prisões no trimestre 
analisado, seguido pelos Deinter 5 e Deinter 10. 
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Considerações Finais 
Desde 2020 vivemos um momento atípico por conta da pandemia de Covid-19, que tem alterado as 
relações e dinâmicas do cotidiano. Ao longo desse período passamos por diferentes níveis de 
isolamento social como medida de prevenção ao Coronavírus, desde momentos mais rígidos com 
maior isolamento social e controle do funcionamento de serviços, passando por momentos de maior 
flexibilização. Essa dinâmica de avanços e recuos da circulação culminou no atual momento onde, 
devido ao aumento progressivo do percentual de pessoas vacinadas no estado de São Paulo, vemos 
protocolos cada vez menos rígidos e a retomada de atividades até então restritas. 

Enquanto os homicídios dolosos aumentam no estado durante os momentos de maior restrição da 
circulação, os crimes contra o patrimônio, como os roubos (outros) e de veículos, tiveram uma 
intensa redução nos momentos de maior isolamento social da população. Os registros criminais do 
terceiro trimestre de 2021 possivelmente refletem os efeitos deste momento de retomada plena das 
atividades e maior vacinação da população, dinâmica que veio acompanhada de um aumento de 
19% nas ocorrências de crimes violentos no terceiro trimestre de 2021 em comparação ao mesmo 
período do ano anterior. 

As ocorrências de homicídio apresentaram nesse terceiro trimestre de 2021 uma redução de 2,7% 
em relação ao mesmo período do ano anterior, sustentando, assim, uma tendência de queda 
observada ao longo do ano. Cabe relembrar que, depois de vários anos de sucessivas quedas, 2020 
foi marcado por um aumento das ocorrências de homicídio, redução que resultou na diminuição dos 
casos na capital e na Grande São Paulo, mas não no interior do estado. 

Já os registros de estupro aumentaram no estado em razão do crescimento dos registros no interior, 
mas não na capital e Grande São Paulo. É preciso considerar ainda o impacto do isolamento social 
na dinâmica nesse tipo de violência, que sabemos vitimar mais as pessoas vulneráveis que em 
muitas situações encontram-se em convívio regular com o agressor. O aumento verificado 
recentemente nos registros de estupros podem refletir a maior possibilidade de as vítimas notificarem 
as autoridades, diminuindo portanto a subnotificação. 

Os casos de letalidade policial tiveram considerável redução em comparação com o terceiro trimestre 
do ano anterior, com destaque para as mortes provocadas por policiais em serviço - o menor número 
de toda a série histórica considerando o terceiro trimestre, resultado da redução na capital. Os casos 
de vitimização policial, por sua vez, também apresentaram redução, com destaque novamente para 
a capital, que não teve nenhum policial morto durante o serviço neste terceiro trimestre de 2021. 

A quantidade de armas apreendidas neste terceiro trimestre no estado foi a menor desde 2019. Essa 
diminuição ocorreu no interior e capital, pois a Grande São Paulo apresentou um aumento de 15% 
em relação ao terceiro trimestre de 2020 e reflete as peculiaridades da dinâmica criminal em cada 
região. O número de prisões, por sua vez, sustenta a tendência de crescimento observada desde o 
início de 2021, com aumento de 7,5% neste terceiro trimestre, resultado que se expressa em todas 
as grandes regiões do estado. 
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