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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 -, 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, assim como em anos anteriores, 
esta edição consolida os dados da criminalidade violenta, letalidade e atividades policiais referentes 
ao ano de 2021 no estado de São Paulo. As páginas a seguir trazem análises das ocorrências por 
macrorregião, das taxas por cem mil habitantes, e dos municípios e distritos policiais com, 
respectivamente, maiores taxas e números absolutos de ocorrências dos crimes de estupro, roubo 
(outros e de veículos), homicídio doloso e latrocínio, além dos homicídios e agressões contra 
mulheres nas cidades paulistas. 

Esperamos que as análises aqui apresentadas fomentem o debate público e contribuam para a 
reflexão e formulação de ações voltadas à redução da violência no estado de São Paulo.  
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Destaques 

O ano de 2021 se destacou pelo aumento de quatro das seis categorias de crimes violentos no 
estado de São Paulo em relação ao ano de 2020. No entanto, é importante ressaltar que este 
aumento se deu em comparação com o ano de início da pandemia de Covid-19, e principalmente, 
de maior adesão e rigor nas medidas de isolamento social. Desta forma, apesar da continuidade da 
pandemia, o ano de 2021 foi marcado por uma retomada da circulação da maior parte da população 
do estado de São Paulo e de uma certa retomada das atividades cotidianas, o que pode explicar, ao 
menos em parte, o aumento dos crimes violentos em comparação com 2020.  

Embora, no conjunto, os crimes violentos tenham aumentado no estado, o número de vítimas letais 
teve uma redução de -12% em 2021. No total, foram 3.684 vítimas de letalidade violenta em São 
Paulo em 2021, uma média de cerca de 10 pessoas mortas por dia no estado. Todas as modalidades 
de letalidade violenta tiveram queda em 2021 na comparação com o ano anterior, com destaque 
para a significativa redução do número de pessoas mortas por policiais em serviço: 445 pessoas 
foram mortas por policiais em serviço no ano de 2021, uma redução de -35% em relação às 685 
pessoas mortas por policiais em serviço no estado em 2020. Em relação aos homicídios dolosos, o 
ano de 2021 registrou uma redução de cerca de -6,29% nos assassinatos cometidos no estado. 
Ainda assim, as cidades paulistas registraram um total de 2.847 vítimas de homicídios, uma média 
de 7,8 pessoas assassinadas por dia no decorrer de 2021. É importante observar que apesar da 
queda do número de homicídios no estado, a macrorregião do Interior registrou um aumento de 
3,58% dos assassinatos em comparação com o ano de 2020. 

O crime de estupro também registrou um aumento em 2021 após uma redução no ano anterior. Os 
casos de estupros registrados no estado de São Paulo em 2021 aumentaram 6,7% em relação a 
2020. O maior aumento percentual ocorreu na região do Interior (+9,2%), macrorregião que também 
concentra cerca de 60% dos registros de estupros no estado de São Paulo em 2021. 

Ainda sobre o crime de estupro, é essencial destacar que no estado de São Paulo os estupros de 
vulneráveis - pessoas menores de 14 anos de idade ou cujas condições de saúde as impedem de 
discernir ou resistir ao ato sexual –, compõem a maior parte dos casos registrados: os estupros de 
vulneráveis correspondem a 77% do total de estupros registrados em 2021, num total de 9.101 casos 
registrados. 

Os crimes contra o patrimônio, especialmente os roubos (outros) e roubos de veículos, tiveram em  
2020, com o início da pandemia de Covid-19, a maior redução percentual em um ano desde o início 
da série histórica. Mas em 2021 ambos os tipos registraram aumentos em relação ao ano de 2020. 
O crime de roubo (outros) – todos os roubos, excluídos os de veículos, carga e banco – teve um 
crescimento de 2,94% no estado como um todo, e de 9,08% nos municípios da Grande São Paulo. 
Os roubos de veículos tiveram um crescimento de 3,60% no estado em comparação com o ano de 
2020, com uma média de 90 veículos roubados por dia durante o ano de 2021. 

Em meio ao aumento das ocorrências de crimes violentos no estado de São Paulo em relação ao 
ano de 2020, destacou-se a intensa redução da letalidade policial no ano de 2021. Policiais em 
serviço e fora de serviço foram responsáveis por 588 mortes no estado no ano de 2021, uma redução 
de -30,33% em relação ao número de pessoas mortas por policiais em 2020. Dentre o total de 3.684 
mortes violentas intencionais no estado, 588 foram cometidas por policiais (dentro ou fora de 
serviço), ou seja, essas mortes têm uma participação de 15,9% na letalidade violenta do estado, 
proporção que era de cerca de 21% no ano de 2020. 
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No ano de 2021 o estado de São Paulo apresentou uma redução de 12% no número de vítimas de 
violência letal em comparação com o ano anterior. Foram 3.684 vítimas de letalidade violenta, uma 
média de 10 pessoas mortas por dia, contra um total de 4.187 vítimas registradas em 2020, ou seja, 
uma diferença de 503 vítimas letais a menos no último ano.  

Todas as modalidades de letalidade violenta tiveram reduções em 2021, com destaque para o 
número de pessoas mortas por policiais em serviço no Estado: foram 445 pessoas vitimadas por 
policiais em serviço no ano de 2021, uma significativa redução de -35% em relação às 685 pessoas 
mortas por policiais em serviço no Estado em 2020. As mortes cometidas por policiais fora de serviço 
também diminuíram em -10% entre 2020 e 2021, com 16 vítimas a menos no último ano. 

Especificamente em relação aos homicídios dolosos, no ano de 2021 foram 191 vítimas a menos do 
que em 2020, uma redução de cerca de -6,29% nos assassinatos cometidos no Estado. Ainda assim, 
o Estado de São Paulo registrou um total de 2.847 vítimas de homicídio no ano, uma média de 7,8 
pessoas assassinadas por dia no decorrer de 2021. 
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O ano de 2021 foi marcado por um aumento em quatro dos seis crimes que compõem a categoria 
"criminalidade violenta" da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o que fez com que o total 
de ocorrências categorizadas como criminalidade violenta no estado aumentasse 3,08% em 
comparação com o ano anterior.  

Os dois crimes que registraram redução em 2021 foram justamente os crimes contra a vida, ou seja, 
os homicídios dolosos e latrocínios. No ano de 2021 o Estado de São Paulo registrou 2.713 
ocorrências de homicídio doloso, uma redução de -6,22% em comparação com o ano anterior. Já os 
latrocínios tiveram uma redução de -7,26% em 2021 quando comparado com o número de 
ocorrências deste crime em 2020. 

Os estupros, que vinham em uma tendência de aumento do número de ocorrências desde o ano de 
2015, tiveram uma redução das notificações em 2020, mas voltaram a registrar aumento no ano de 
2021. Foram registradas em 2021 um total de 11.762 ocorrências de estupro no Estado, um aumento 
de 6,7% em relação as ocorrências de 2020, e uma média de 32,22 de estupros registrados por dia 
no Estado durante o ano de 2021. 

Já os roubos, tanto de veículos como os roubos (outros), categoria que engloba todos os demais 
roubos, exceto de bancos e de cargas, tiveram um aumento das ocorrências em 2021, após um 2020 
bastante atípico devido ao início da pandemia de Covid-19. Os roubos (outros) registraram em 2021 
um aumento de 2,94% em comparação com o ano anterior, com 219.157 ocorrências registradas no 
Estado, uma média diária de 600 notificações de roubo no decorrer de 2021. Por sua vez, os roubos 
de veículos tiveram um aumento ainda maior, de 3,6% em comparação com 2020. Foram registradas 
33.039 ocorrências de roubos de veículos em 2021, uma média de 90,5 roubos de veículos por dia 
no último ano. 

Finalmente, é importante apontar que, ainda que permaneçam relativamente raros em comparação 
com a frequência de outros crimes, as ocorrências de extorsão mediante sequestro mais que 
dobraram, passando de 10 ocorrências em 2020 para 23 registros deste crime em 2021. 
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Após o aumento dos homicídios dolosos registrado no ano de 2020, em 2021 o estado de São Paulo 
retomou a trajetória de redução dos assassinatos com um total de 2.713 ocorrências de homicídios 
dolosos registradas, uma redução de -6,22% em comparação  com o ano de 2020. Esta diminuição 
nas ocorrências de assassinatos em 2021 levou o estado ao menor patamar de homicídios dolosos 
registrados em um ano desde 1999, quando se iniciou a divulgação das estatísticas criminais pela 
SSP-SP. 

A redução das ocorrências de homicídios dolosos se deu nas regiões da Capital e da Grande São 
Paulo. Nos municípios da Grande São Paulo houve redução de -21,96% nas ocorrências de 
homicídios dolosos, que passaram de 642 em 2020 para 501 assassinatos em 2021. Por sua vez, 
na capital paulista a redução foi de -14,57% em relação ao ano anterior, o que significa 96 
ocorrências de homicídios a menos na cidade em comparação com 2020. Por outro lado, os 
municípios do Interior do estado registraram um aumento de 3,58% nas ocorrências de homicídios: 
a região passou de 1.592 homicídios dolosos em 2020 para 1.649 ocorrências no ano de 2021. 

Na série histórica dos últimos cinco anos, o estado de São Paulo passou de 3.294 ocorrências de 
homicídios dolosos no ano de 2017 para 2.713 registros em 2021, uma redução de -17,64% no 
período. Em relação às macrorregiões, os municípios da Grande São Paulo tiveram as quedas mais 
expressivas, com redução de -38,45% entre os anos de 2017 e 2021. Já as regiões da Capital e do 
Interior do estado tiveram reduções, respectivamente, de -21,04% e de -6,68% neste intervalo de 
cinco anos. 
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A taxa de ocorrências de homicídios dolosos por cem mil habitantes no Estado teve uma redução de 
6,25 no ano de 2020 para 5,81 homicídios por cem mil habitantes em 2021. A queda mais intensa 
da taxa de homicídios se deu na região da Grande São Paulo, que passou de 6,71 para 5,19 
assassinatos por cem mil habitantes em 2021, uma redução de cerca de um quinto da taxa de 
homicídios registrada na região. Por sua vez, a Capital também apresentou uma redução de 5,35 
em 2020 para 4,54 ocorrências de homicídios dolosos por cem mil habitantes em 2021. 

A única macrorregião a registrar aumento na taxa de homicídios no último ano foi o Interior do estado, 
que passou de 6,53 para uma taxa de 6,7 ocorrências por cem mil habitantes. Frente a  redução 
registrada na região da Grande São Paulo, a região do Interior passou a ter a pior taxa de homicídios 
dolosos entre as macrorregiões em 2021, maior do que a taxa média do estado de São Paulo. 
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A macrorregião do Interior do estado de São Paulo registrou em 2021 uma taxa de 6,7 ocorrências 
de homicídios dolosos por cem mil habitantes. No entanto, entre os dez Departamentos de Polícia 
Judiciária do Interior (Deinter) que compõem a macrorregião é possível perceber dinâmicas muito 
distintas em relação às taxas de homicídios no ano de 2021. Seis dos dez departamentos 
apresentaram aumento de suas taxas de homicídios no último ano e quatro deles tiveram taxas 
superiores à taxa média da região do Interior. 

Os maiores aumentos se deram no Deinter 10 - Araçatuba, cuja taxa passou de 7,98 para 10,12 
homicídios por cem mil habitantes, e no Deinter 08 - Presidente Prudente, cuja taxa aumentou de  
5,09 para 6,6 ocorrências por cem mil habitantes entre 2020 e  2021. 

Por sua vez, dos quatro departamentos que apresentaram redução de suas taxas de homicídios 
entre os anos de 2020 e 2021, a maior queda se deu no Deinter 07 - Sorocaba, cuja taxa passou de 
6,03 para 4,85 ocorrências por cem mil em 2021. O Deinter 01 - São José dos Campos também 
registrou uma redução em sua taxa, mas permaneceu em 2021 como o departamento com maior 
taxa de homicídios do estado, de 12,42 por 100 mil habitantes, mais de duas vezes superior à taxa 
de homicídios registrada no Estado de São Paulo no mesmo ano.  
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Todos os dez municípios do estado com as maiores taxas de homicídios por cem mil habitantes em 
2021 apresentam taxas que são, no mínimo, duas vezes mais elevadas que a taxa de 5,81 
homicídios por 100 mil registrada no estado de São Paulo neste mesmo ano.  

As maiores taxas de homicídios no estado dentre os municípios com mais de cem mil habitantes 
foram registradas em Caraguatatuba e Rio Claro com, respectivamente, 20,75 e 17,65 homicídios 
por cem mil habitantes, mais que o triplo da taxa  do estado de São Paulo em 2021. Os municípios 
de Mairiporã, Itapevi e, novamente, Rio Claro, apresentaram os maiores aumentos de suas taxas de 
homicídios na comparação entre os anos de 2020 e 2021. 

Dos dez municípios com maiores taxas, apenas Guaratinguetá registrou uma redução importante na 
taxa de homicídios, passando de 21,22 ocorrências por cem mil habitantes em 2020 para 13,8 em 
2021. A cidade, que em 2020 apresentou a maior taxa de homicídios do estado, no ano de 2021 
ficou na sétima posição entre as cidades com maiores taxas deste crime. 

 

 

 

 



       9 
 

Considerando a Capital, apenas seis dos 93 distritos policiais não registraram ocorrências de 
homicídios dolosos em 2021, sendo dois na zona sul, dois na zona leste, e um na região oeste e no 
centro.  

Do total de 563 ocorrências de homicídios dolosos registradas em 2021 na cidade de São Paulo, 
203 ocorrências (36%) se concentram em apenas 10 distritos policiais. Desses dez DPs que 
registraram mais ocorrências de homicídios em 2021, seis estão localizados na zona sul (047 DP - 
Capão Redondo, 037 DP - Campo Limpo, 025 DP - Parelheiros, 100 DP - Jardim Herculano, 092 DP 
- Parque Santo Antônio e 101 DP - Jardim das Imbuias), região que historicamente apresenta os 
índices mais elevados desse crime na capital. 
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Ao analisar os dez distritos policiais, independente da região do estado, com maior número de 
ocorrências de homicídios dolosos em 2021, chegamos a uma distribuição um tanto homogênea: 
são 3 distritos policiais do Interior (02 DP - Cruzeiro, 03 DP - Taubaté e 09 DP - Campinas), 3 distritos 
policiais da Grande São Paulo (07 DP - Guarulhos, DM Itaquaquecetuba e DM Itapevi) e 4 distritos 
policiais na Capital (037 DP - Campo limpo, 025 DP - Parelheiros, 100 DP - Jardim Herculano e 047 
DP - Capão Redondo).  

Dentre os 10 distritos policiais com maior número de ocorrências de homicídios dolosos em 2021, 
cinco registraram aumento no número de ocorrências em relação ao ano anterior. Os destaques 
negativos são o DM Itapevi, que passou de 16 ocorrências de homicídios registradas em 2020 para 
39 ocorrências deste crime em 2021, e o 03 DP - Taubaté, que teve um aumento de 14 para 21 
ocorrências de homicídios dolosos neste intervalo de um ano. 

Dos dez distritos policiais com maior número de ocorrências de homicídios em 2021, três registraram 
reduções em relação ao ano anterior. As maiores quedas nos números de homicídios dolosos 
registrados se deram nos dois distritos policiais da capital paulista: o 025 DP - Parelheiros passou 
de 30 ocorrências de homicídios registrados em 2020, para 23 homicídios em 2021, e o 100 DP - 
Jardim Herculano reduziu os homicídios de 32 ocorrências no ano 2020 para 25 no último ano. 
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Como visto anteriormente, no ano de 2021 a macrorregião do Interior do estado de São Paulo 
registrou uma taxa de homicídios dolosos de 6,7 por cem mil habitantes. O mapa acima permite 
visualizar espacialmente as taxas de homicídio em cada um dos dez Departamentos de Polícia 
Judiciária que atendem os municípios do Interior do estado. 

O Deinter 01 - São José dos Campos e o Deinter 10 - Araçatuba se destacam pelas taxas de 
ocorrências de homicídios dolosos superiores a 10 por cem mil habitantes. Os Deinter 04 - Bauru e 
Deinter 07 - Sorocaba, por sua vez, são contíguos e apresentam taxas similares e significativamente 
menores que aquelas registradas para a macrorregião do Interior. Fenômeno parecido de formação 
de uma mancha  regional com taxas homogêneas pode ser identificado no Deinter 03 - Ribeirão 
Preto e Deinter 09 - Piracicaba, com taxas de, respectivamente, 6,48 e 6,78 ocorrências de 
homicídios por cem mil habitantes. 
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Os casos registrados de homicídio contra mulheres - incluindo feminicídio - seguiram em 2021 a 
tendência de queda, com uma expressiva redução no Estado de São Paulo. Foram 134 mortes a 
menos em 2021 comparado ao ano anterior, uma redução de -31,6% neste período. 

A Grande São Paulo foi a macrorregião que apresentou a redução mais expressiva, com uma queda 
de -49,44% de casos notificados, 44 mortes a menos em comparação a 2020. No Interior, região que 
apresentou uma redução gradual nos últimos anos, foram registrados -28,51% de homicídios de 
mulheres em 2021, enquanto na Capital a queda foi de -22,58% em comparação com o ano anterior. 

Ao analisarmos a série histórica de homicídios de mulheres no estado de São Paulo a partir de 2018, 
o estado de São Paulo em 2021 reduziu em -37,09% os casos de homicídio e feminicídio, com 171 
mulheres assassinadas em 2021 do que no ano de 2018. 
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Os casos de lesão corporal dolosa contra mulheres notificados diminuíram em -22,94% no Estado 
de São Paulo em 2021. Foram 11.437 notificações a menos registradas em comparação com o ano 
anterior. O Interior foi a macrorregião com redução mais acentuada, com uma queda de -25,08% de 
notificações de crimes de lesão corporal dolosa contra mulheres, seguido pela Grande São Paulo e 
Capital, com diminuições de -20,25% e -18,47%, respectivamente. 

Na série histórica de cinco anos entre 2017 e 2021, o estado de São Paulo acumula uma redução 
de -24,15% casos de lesão corporal contra mulheres registrados, a despeito da alta registrada no 
ano de 2019. A maior redução se deu nos municípios da Grande São Paulo, que na série histórica 
registraram uma queda de -32,53% das ocorrências de lesão corporal dolosa de mulheres. 
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Os casos de latrocínio no estado de São Paulo somaram 166 ocorrências registradas em 2021, uma 
diminuição de -7,26%  em relação ao ano anterior.  

Neste último ano a redução no Estado se deve sobretudo à diminuição dos casos no Interior, 
macrorregião que, após o aumento observado em 2020, sofreu redução de -19,19% nas ocorrências 
registradas em 2021 em comparação com o ano anterior. Em contrapartida, a Capital sofreu um 
aumento de 7 casos no período, rompendo uma sequência de quedas observadas nos anos 
anteriores, enquanto a Região Metropolitana seguiu em tendência de queda gradual, com um caso 
a menos registrado em 2021.  

Nota-se uma expressiva tendência de redução das ocorrências do crime de latrocínio ao longo da 
série histórica de cinco anos, que resultou na queda de -50,30% dos registros deste crime no estado 
entre os anos de 2017 e 2021.  
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Em termos de taxas de latrocínios por cem mil habitantes, vale ressaltar a mudança na dinâmica 
espacial destes crimes. Em 2020 a macrorregião do Interior possuía a maior taxa de latrocínios 
dentre todas as macrorregiões, com 0,41 ocorrências por cem mil habitantes. Já em 2021 essa 
posição é ocupada pela Capital, única dentre as três macrorregiões que registrou uma taxa de 
latrocínios superior a taxa geral do estado de São Paulo, de 0,36 latrocínios por 100 mil habitantes. 
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A macrorregião do Interior do estado de São Paulo registrou em 2021 uma taxa de 0,33 ocorrências 
de latrocínio por cem mil habitantes. Cinco dos dez Departamentos de Polícia Judiciária do Interior 
(DEINTER) apresentaram redução de suas taxas, e quatro deles sofreram elevação no último ano. 

Os departamentos com as maiores reduções foram o Deinter 02 - Campinas, com taxa de 0,13 em 
2021 cinco vezes menor do que a verificada em 2020, e o Deinter 05 - São José do Rio Preto, que 
passou de uma taxa de 0,31 para 0,19 ocorrências por cem mil habitantes em 2021. 

Por sua vez, os maiores aumentos nas taxas de latrocínio se deram no Deinter 08 - Presidente 
Prudente, cuja taxa saltou de 0,11 em 2020 para 0,33 em 2021, e no Deinter 01 - São José dos 
Campos, cuja taxa passou de 0,31 para 0,50 ocorrências por cem mil habitantes no último ano. 
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Dentre os dez municípios (com população maior que cem mil habitantes) com as maiores taxas de 
latrocínio no estado, foi possível identificar o aumento das taxas em sete deles no ano de 2021 em 
comparação com as taxas deste crime registradas no ano anterior. 

O município de Itanhaém registrou um aumento considerável e passou a ocupar a primeira posição 
da lista em 2021, com a taxa de 2,87 latrocínios por cem mil habitantes, oito vezes superior à  taxa 
registrada no estado de São Paulo. Outros municípios também tiveram aumentos significativos, 
como Araçatuba, Mogi das Cruzes, Araraquara, Guarujá e Pindamonhangaba, que registraram em 
2021 taxas de latrocínio 2 a 4 vezes mais elevadas do que aquelas vistas em 2020. 

Destacaram-se positivamente os municípios de Leme, que reduziu sua taxa de latrocínios pela 
metade, e os municípios de Jaú e Jacareí, que também apresentaram uma pequena redução em 
suas taxas de latrocínio.  
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Em comparação ao homicídio, o latrocínio é um crime relativamente pouco frequente, apesar de 
contribuir para o aumento da sensação de insegurança da população. Na Capital, apenas dois 
distritos policiais, o 047 DP - Capão Redondo e o 055 DP - Parque São Rafael, registraram o número 
máximo de quatro ocorrências de latrocínio em 2021. 

Do total de 93 distritos policiais regionais da cidade de São Paulo, 58 deles não registraram nenhuma 
ocorrência de latrocínio no ano de 2021. Por outro lado, cinco distritos policiais (047 DP - Capão 
Redondo, 055 DP - Parque São Rafael, 025 DP - Parelheiros, 074 DP - Jaraguá e 092 DP - Parque 
Santo Antônio) registraram em 2021 um total de 17 ocorrências de latrocínio, ou seja, cerca de 32% 
do total dos 53 latrocínios cometidos em toda a cidade de São Paulo nesse período. 



       19 
 

 

Ao analisar as ocorrências de latrocínios por Distrito Policial, independente da região do estado, a 
Capital responde por seis das 10 posições entre os distritos com mais ocorrências de latrocínio no 
último ano, com destaque para o 055 DP - Parque São Rafael, que registrou apenas uma ocorrência 
em 2020, mas quatro latrocínios em 2021, e 047 DP - Capão Redondo, também com quatro 
ocorrências em 2021. 

Na região do Interior do estado, por sua vez, os Distritos Policiais com maior número de registros de 
ocorrências de latrocínio são o DM - Ibitinga, com 4 ocorrências de latrocínio em 2021, seguido pelo 
02 DP - São Vicente e 02 DP - Araçatuba, ambos com 3 ocorrências de latrocínio cada um no último 
ano. O DM - Itaquaquecetuba é o único dentre os dez Distritos Policiais com maior número de 
ocorrências de latrocínio no estado em 2021 que se situa na região da Grande São Paulo, e também 
registrou quatro ocorrências de latrocínios no ano de 2021. 
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Em 2021 a macrorregião do Interior do estado de São Paulo registrou uma taxa de ocorrências de 
latrocínios de 0,33 por cem mil habitantes. Dentre os dez Departamentos de Polícia do Interior, 
aqueles localizados no litoral, o Deinter 01 - São José dos Campos e o Deinter 06 - Santos, 
destacam-se pelas taxas de latrocínio mais elevadas que a média do Interior do estado, formando  
uma mancha na faixa litorânea paulista. Outros departamentos que estão no maior intervalo são o 
Deinter 03 - Ribeirão Preto e o Deinter 10 - Araçatuba, nas divisas norte do estado de São Paulo. 
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Os casos de estupros registrados no estado de São Paulo em 2021 aumentaram 6,7% em relação 
a 2020, com 739 casos a mais. Contudo há de se ressaltar que 2020 foi um ano atípico por conta da 
pandemia e das mudanças na dinâmica social que impactou em especial a possibilidade de vítimas 
de estupro comunicarem às autoridades a violência sofrida. 

Quando observamos o comportamento segundo grandes regiões paulistas, percebemos que o maior 
aumento percentual ocorreu no Interior (9,2%), região que respondeu pela  maior parte dos registros 
de estupros do estado (60%). Capital e Grande São Paulo tiveram participação semelhante, 
respondendo cada uma por 20% dos registros no estado.  

Considerando a série histórica, vemos que o ano de 2020 interrompeu uma sequência de três anos 
de sucessivas altas observadas em todas as regiões do estado. Como já mencionamos, 2020 foi um 
ano marcado pelas medidas de isolamento social por conta da Covid-19, o que impactou a dinâmica 
criminal do estado de diferentes maneiras. No ano de 2021 temos um aumento em relação à 2020 
que podemos supor ser resultado do retorno dos canais de comunicação desse crime às autoridades. 
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Quando analisamos os dados sobre o crime de estupro é crucial identificar o percentual de vítimas 
consideradas vulneráveis (menores de 14 anos ou pessoas cujas condições de saúde as impedem 
de discernir ou resistir ao ato sexual). No estado de São Paulo os estupros de vulneráveis compõem 
a maior parte dos estupros registrados, e sua proporção tem aumentado nos últimos anos: foram 
77% do total de estupros registrados em 2021, totalizando 9.101 ocorrências. 

Na Capital, os estupros de vulneráveis responderam por 72% do total de casos de estupros 
registrados em 2021, lembrando que em 2020 essa proporção foi de 74%. Na Grande São Paulo e 
no Interior, a proporção de estupros de vulneráveis foi de, respectivamente, 79,9% e 78,2% em 2021 
e de 76% e 75%, respectivamente, em 2020 .  

É importante destacar que 2021 apresentou aumento dos números absolutos dos registros de 
estupro e de estupro de vulneráveis, e que houve aumento proporcional dos casos de estupro de 
vulnerável em relação ao total de ocorrências registradas no estado de São Paulo. Esse 
comportamento ratifica a importância de políticas públicas capazes de identificar esse tipo de 
violência bem como prover a estrutura necessária de acolhimento e acompanhamento para essas 
vítimas e responsabilização dos autores. 
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Considerando as taxas de estupro por cem mil habitantes, podemos observar que a Capital se 
manteve estável nos últimos dois anos, enquanto Grande São Paulo e Interior apresentaram maiores 
aumentos. 

A análise dos dados sobre registros de estupros exige atentar para a questão da subnotificação, 
uma vez que nem sempre as vítimas têm condições de comunicar às autoridades a violência sofrida, 
por inúmeros fatores. Por esses motivos, ressaltamos cuidado ao interpretar os números relativos 
aos estupros, uma vez que, por conta da subnotificação, um aumento no número de registros pode 
significar que mais vítimas estão procurando as autoridades, diminuindo assim a subnotificação. Por 
outro lado, a diminuição do número de registros pode ser provocada pela impossibilidade de as 
vítimas procurarem as autoridades, dificuldades que podem ter sido agravadas no período de maior 
isolamento social da pandemia de Covid-19. 
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Dos dez Departamentos de Polícia Judiciária do Interior de São Paulo, oito apresentaram taxas 
superiores à média do Estado, com destaque para o Deinter 07 - Sorocaba que, nos dois últimos 
anos, teve a maior taxa. Somente o Deinter 02 - Campinas e o Deiter 09 - Piracicaba apresentaram 
taxas menores à taxa estadual em 2021.  

A análise do comportamento dos Deinter nos últimos 2 anos indica que todos apresentaram em 2021 
aumento em relação à 2020, com destaque para os Deinter 05 - São José do Rio Preto, Deinter 07 
- Sorocaba e Deinter 08 - Presidente Prudente, que apresentaram taxas acima de 30 ocorrências 
por  grupo de cem mil habitantes, as mais altas dos respectivos anos.  

Outro grupo que chama atenção compreende departamentos cujas taxas sofreram a menor variação 
entre 2020 e 2021, tais como os Deinter 01 - São José dos Campos, Deinter 06 - Santos e Deinter 
10 - Araçatuba. Em comparação aos demais, o comportamento desses três departamentos sugere  
duas possibilidades: (i) que as medidas de isolamento social pouco impactaram o acesso aos canais 
de registro desse tipo de crime, ou que, (ii) os canais de registro de estupro nesses departamentos 
não se normalizaram em 2021.  
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A análise dos casos de estupro por municípios é relevante porque muitas das medidas de 
identificação e enfrentamento desse tipo de violência estão associadas a políticas municipais, por 
exemplo no âmbito da saúde e da educação. Como demonstrado anteriormente, a maior parte 
dessas vítimas são vulneráveis e a comunicação desse crime às autoridades muitas vezes é iniciada 
por profissionais que atuam na rede municipal.  

Analisando os dez municípios com as maiores taxas de estupro em 2021 vemos que sete deles 
apresentaram aumento em comparação com 2020, com destaque para Botucatu, o único que 
apresentou taxa superior a 50 casos a cada cem mil habitantes em 2021. No rol desses dez 
municípios chama atenção também que somente três deles - Itapetininga, Itanhaém e Tatuí - 
apresentaram redução em 2021 em comparação com 2020, com  destaque para Itanhaém, que 
obteve redução de mais de 30% em sua taxa.  
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Os dez Distritos Policiais com maior número de registros de estupros na capital em 2021 somaram 
565 (24,2%) das 2.339 ocorrências deste crime na cidade de São Paulo. Destes, sete estão 
localizados na zona sul (047 DP - Capão Redondo, 046 DP - Perus, 101 DP - Jd. Imbuias, 037 DP - 
Campo Limpo, 025 DP - Parelheiros, 85 DP - Jardim Mirna e 100 DP - Jardim Herculano), região que 
nos últimos anos apresentou uma concentração dos crimes de estupro na capital. Dois se localizam 
na região norte (074 DP - Jaraguá, distrito com 68 registros de estupros, o maior número de 
ocorrências da capital, e 073 DP - Jaçanã) e um na zona leste (064 DP - Cidade A. E. Carvalho). 
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Ao analisar as ocorrências de estupros por Distrito Policial, independente da região do estado, a 
Grande São Paulo responde por sete das 10 posições entre os distritos com mais ocorrências de 
estupros, com destaque para o 01 DP - Carapicuíba, que passou de 30 ocorrências em 2020, para 
72 registros de estupros em 2021, um aumento de 140%, e o DM - Itapevi, que teve um aumento de 
74 ocorrências de estupros registradas em 2020 para 93 notificações deste crime em 2021, 
crescimento de 25,6%. 

A região da Capital responde por dois dos dez distritos policiais com mais ocorrências de estupros 
em 2021: O 074 DP - Jaraguá, que manteve o mesmo número de 68 ocorrências de estupro 
notificadas, e o 047 DP - Capão Redondo, que passou de 87 registros de estupros em 2020 para 66 
notificações deste crime em 2020, uma redução de 25,4% no período. 

O 08 DP - Sorocaba é o único dentre os dez Distritos Policiais com maior número de ocorrências de 
estupros no estado em 2021 que se situa na região do Interior, e registrou um aumento de 69,4% 
nas ocorrências de estupros entre 2020 e 2021.  
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Mapas são importantes ferramentas para o monitoramento de políticas públicas pela capacidade de 
sintetizar dados e incorporar a visão espacial. Por isso, quando observamos o mapa de todo interior 
paulista segundo Deinter com a taxa de estupros por 100 mil habitantes fica visível a variação da 
entre eles. Recordando que a taxa de estupros da Capital e da Grande São Paulo foram 
respectivamente de 18,8 e 24,7 por 100 mil em 2021. 

Dentre os dez departamentos do Interior, destaca-se o Deinter 09 - Piracicaba com a  menor taxa de 
estupros por cem mil habitantes (20,95) e, no outro extremo, o Deinter 07 - Sorocaba com a maior 
taxa (39,52). Além disso é possível perceber no mapa que os três Deinter de maior incidência não 
são geograficamente contíguos.  
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Se o ano de 2020 foi marcado por uma intensa redução nos registros de roubo (outros) - todos os 
roubos, excluídos os de veículos, carga e banco - possivelmente relacionada à pandemia de Covid-
19, em 2021 este crime teve um aumento em todas as macrorregiões. Como resultado, no último 
ano o estado de São Paulo registrou 219.157 ocorrências de roubos (outros), um aumento de 2,94% 
em relação ao ano de 2020. 

Na cidade de São Paulo, foram 124.552 roubos (outros) em 2020 e 125.518 ocorrências em 2021, 
um aumento de 0,78%. A região da Grande São Paulo, por sua vez, teve um aumento muito mais 
intenso: foram 48.109 roubos em 2020 e 52.478 registros em 2021 (+9,08%). O Interior registrou um 
aumento de 2,31% nos roubos (outros), com 40.231 ocorrências  em 2020 e 41.161 em 2021. 

Mas mesmo com o aumento registrado em 2021, é importante ressaltar que as ocorrências de roubos 
(outros) no estado de São Paulo e suas macrorregiões ainda são menores que as registradas no 
período anterior ao ano de 2020. Na série histórica dos últimos cinco anos, o Estado de São Paulo 
passou de 302.664 ocorrências de roubos (outros) em 2017, para 219.157 registros em 2021, uma 
redução de -27,59% em quatro anos. Em relação às macrorregiões, os municípios do Interior tiveram 
as quedas mais expressivas, com redução de -47,47% no período entre os anos de 2017 a 2021, 
passando de 78.354 ocorrências de roubos (outros) em 2017 para 41.161 ocorrências desses crimes 
no último ano. Já as regiões da Grande São Paulo e Capital tiveram reduções, respectivamente, de 
-26,81% e de -17,75%. 
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Em 2021, houve aumento das taxas de roubos (outros) por cem mil habitantes em todas as 
macrorregiões do estado, em comparação com o ano de 2020.  

O maior aumento da taxa de roubos (outros), como esperado, se deu na região da Grande São 

Paulo, que passou de 502,78  para 543,50 ocorrências por cem mil habitantes em 2021. Por sua 

vez, a Capital permanece como a macrorregião que registrou a maior taxa de roubos (outros) no 
estado: foram 1012,33 ocorrências por cem mil habitantes em 2021, mais que duas vezes a taxa de 
469,65 registrada no estado de São Paulo no mesmo ano.  
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O aumento dos roubos (outros) no Interior do estado de São Paulo se refletiu no aumento da taxa  
de roubos por cem mil habitantes em cinco dos 10 Departamentos de Polícia Judiciária do Interior 
(Deinter).  

Destacaram-se negativamente o Deinter 03 - Ribeirão Preto, cuja taxa saltou de 117,84 roubos 
(outros) para 141,54, e o Deinter 02 - Campinas, que registrou um aumento de 216,21 para 229,08 
ocorrências por cem mil habitantes. 

Por outro lado, as maiores reduções se deram no Deinter 06 - Santos, cuja taxa de roubos (outros) 
passou de 534,65 em 2020 para 497,35 ocorrências por cem mil habitantes em 2021, e no Deinter 
07 - Sorocaba, cuja taxa caiu de  94,54 em 2020 para 90,84 ocorrências por cem mil habitantes em 
2021. 
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Dentre os dez municípios (com população superior a cem mil habitantes) com maiores taxas de 
roubos (outros) em 2021, oito apresentaram aumento em comparação com o ano de 2020, com 
destaque para o município de Itapecerica da Serra, cuja  taxa subiu de 653,49 roubos (outros) por 
cem mil habitantes em 2020 para 815,46 em 2021. Com este aumento, Itapecerica da Serra, que 
sequer constava dentre os dez municípios (com população superior a cem mil pessoas) com maiores 
taxas de roubos (outros) em 2020, passa a ocupar a quinta posição dentre as cidades com maiores 
taxas de roubos (outros) no estado em 2021.  

A maior redução da taxa de roubo (outros) ocorreu no município de Diadema, que passou de 
1.148,43 roubos por cem mil habitantes em 2020 para 1.002,68 em 2021. Com esta significativa 
redução, Diadema, que historicamente tinha a maior taxa de roubo (outros) do estado, agora ocupa 
a segunda posição, atrás da cidade de São Paulo.  
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Os dez distritos com mais ocorrências de roubos (outros) foram responsáveis por 32.817 (26,1%) 
dos 125.518 registros deste tipo de crime na capital no ano de 2021. Seis destes distritos estão 
localizados na zona sul (047 DP - Capão Redondo, 037 DP - Campo Limpo, 092 DP - Parque Santo 
Antônio, 100 DP - Jardim Herculano, 085 DP - Jardim Mirna e 101 DP - Jardim das Imbuias), dois 
na região central (003 DP - Campos Elísios e 001 DP - Sé) e dois na zona leste (049 DP - São 
Mateus e 050 DP - Itaim Paulista). 
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Na análise das ocorrências de roubos (outros) por distrito policial, independentemente da região do 
estado, assim como em 2020, todas as 10 posições com maior número de roubos no ano de 2021 
são ocupadas por delegacias da capital. Metade destes distritos policiais registraram aumento do 
número de ocorrências de roubos (outros) em comparação com o ano anterior.  

Dentre esses 10 distritos policiais, o maior aumento foi registrado no 047 DP - Capão Redondo, que 
passou de 4.314 ocorrências de roubo (outros) em 2020 para 5.849 registros deste crime em 2021 
(+35,58%), ou seja, uma média de cerca de 16 roubos (outros) registrados diariamente na área deste 
distrito policial. Também se destacam negativamente o 037 DP - Campo Limpo e o 049 DP - São 
Mateus, com aumento de, respectivamente, 22,79% e 20,60% no número de roubos (outros) 
registrados em 2021 em comparação com o ano anterior. 

Entre as reduções se destacaram positivamente o 101 DP - Jardim das Imbuias, que passou de 
2.802 roubos (outros) em 2020 para 2.320 ocorrências, uma redução de -17,2%, e o 050 DP - Itaim 
Paulista, que registrou em 2021 um total de 2.334 ocorrências de roubos (outros), contra 2.623 
roubos no ano anterior (-11,02%). 
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Em 2021, a macrorregião do Interior do estado de São Paulo registrou uma taxa de roubos (outros)  
de 167,26 ocorrências notificadas por cem mil habitantes. O mapa acima permite visualizar as taxas 
de roubo (outros) em cada um dos dez departamentos que atendem os municípios do Interior do 
estado. 

O destaque, como visto anteriormente, é o Deinter 06 - Santos, com uma taxa de roubo (outros) 
cerca de três vezes maior que a taxa média do Interior. Por outro lado, os  departamentos  da região 
noroeste do estado (Deinter 08 - Presidente Prudente , Deinter 10 - Araçatuba, Deinter 05 - São José 
do Rio Preto e Deinter 04 - Bauru) registraram de maneira relativamente uniforme taxas de roubo 
(outros) de 2 a 4,5 vezes menores que a taxa média do Interior do estado de São Paulo.   
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Assim como no caso dos roubos (outros), os roubos de veículos apresentaram tendência de queda 
ao longo da série, com forte redução no ano de 2020. Já em 2021, com 33.039 registros deste crime, 
observa-se um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior.  Em média, o estado de São Paulo 
registrou 90,5 veículos roubados por dia durante o ano de 2021. 

A região da Capital foi a única das macrorregiões do estado com uma redução dos roubos de 
veículos. Foram registrados na cidade de São Paulo 13.965 roubos de veículos em 2020 e 13.656 
ocorrências em 2021, uma redução de 2,21%. Por outro lado, a região da Grande São Paulo se 
destacou com um aumento significativo de 11,84% dessas ocorrências: foram 9.872 roubos em 2020 
e 11.041 registros em 2021. A região do Interior também registrou um aumento das ocorrências de 
3,58%, com 8.054 roubos de veículos em 2020 e 8.342 registros deste crime em 2021. 

É importante apontar que as ocorrências de roubos de veículos no estado de São Paulo e suas 
macrorregiões, a despeito do aumento registrado em 2021, ainda são significativamente menores 
que as registradas desde 2017. Na série histórica, o Estado de São Paulo passou de 67.964 
ocorrências de roubos de veículos em 2017 para 33.039 registros em 2021, uma forte redução de 
51,39% deste crime em quatro anos. Em relação às macrorregiões, a Capital teve a redução mais 
intensa, com uma diminuição de 57,90% no período entre os anos de 2017 a 2021, passando de 
32.434  ocorrências de roubos de veículos em 2017 para 13.656 ocorrências no último ano. Já as 
regiões da Grande São Paulo e do Interior tiveram reduções, respectivamente, de 43,90% e de 
46,56%. 
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No ano de 2021, a taxa de ocorrências de roubos de veículos por cem mil habitantes no Estado de 
São Paulo aumentou em comparação com o ano de 2020, chegando a 70,8 veículos roubados por 
cem mil habitantes em 2021. 

O maior aumento da taxa de roubos de veículos ocorreu na região da Grande São Paulo, que passou 
de 103,17 para 114,35 ocorrências de roubos de veículos por cem mil habitantes em 2021. Em 
sentido contrário, a Capital registrou em 2021 uma redução de sua taxa e deixou de ser a 
macrorregião com a maior taxa de roubos de veículos no estado, posição que ocupava no ano de 
2020. 
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O aumento dos roubos de veículos no Interior do estado de São Paulo se refletiu no aumento da 
taxa de roubos por cem mil habitantes em cinco dos 10 Departamentos de Polícia Judiciária do 
Interior (Deinter). Destacaram-se negativamente o Deinter 03 - Ribeirão Preto, cuja taxa saltou de 
117,84 para 141,54 roubos de veículos por cem mil habitantes, e o Deinter 02 - Campinas, que 
registrou um aumento na taxa dessas ocorrências de 216,21 para 229,08. 

As maiores reduções se deram no Deinter 06 - Santos, cuja taxa de roubos de veículos passou de 
534,65 em 2020 para 497,35 ocorrências por cem mil habitantes em 2021, e o Deinter 07 - Sorocaba, 
cuja taxa de 94,54 registrada em 2020  decresceu para 90,84 ocorrências por cem mil habitantes em 
2021. 
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Dentre os dez municípios com população superior a cem mil pessoas com maiores taxas de roubos 
de veículos, sete apresentaram um aumento de sua taxa em comparação com o ano de 2020, com 
destaque mais uma vez para o município de Itapecerica da Serra, cuja taxa de roubos de veículos 
por cem mil habitantes subiu de 130,59 em 2020 para 170,33  em 2021 (+30%). Com este aumento, 
Itapecerica da Serra, que no ano de 2020 constava na nona posição, passou a ocupar a quarta 
posição dentre as cidadescom maiores taxas de roubos de veículos no estado. Os municípios de 
Santo André, Mauá e São Bernardo do Campo também apresentaram aumentos significativos de 
suas taxas de roubos de veículos em 2021 na comparação com o ano anterior.  

As maiores reduções das taxas de roubo de veículos ocorreram nos municípios de Diadema, que 
passou de 233,39 em 2020 para 185,97 ocorrências de roubos por cem mil habitantes em 2021 (-
20%), e Suzano, que diminuiu  sua taxa de roubos de veículos de 167,35 em 2020 para 130,8 em 
2021 (-22%). 
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Dentre os 93 Distritos Policiais da cidade de São Paulo, somente dez DPs foram responsáveis por 
27,2% do total de 13.656 registros de roubos de veículos no ano de 2021. 

Seis destes distritos estão localizados na zona leste (049 DP - São Mateus, 054 DP - Cidade 
Tiradentes, 055 DP - Parque São Rafael, 044 DP - Guaianases, 069 DP - Teotônio Vilela e 053 DP 
- Parque do Carmo) e quatro na região sul da cidade (047 DP - Capão Redondo, 037 DP - Campo 
Limpo, 035 DP - Jabaquara e 100 DP - Jardim Herculano). 
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Ao analisar as ocorrências de roubos de veículos por Distrito Policial, independentemente da região 
do estado, dentre os dez DPs com maior número de roubos de veículos no ano de 2021, metade 
estão situados na Capital, quatro na região da Grande São Paulo e um no Interior. Também é 
importante observar que todos os 10 distritos policiais registraram aumento nas ocorrências de 
roubos de veículos em 2021 na comparação com 2020. 

Dentre os dez distritos policiais com maior número de ocorrências de roubos de veículos no estado, 
o maior aumento foi registrado no 054 DP - Cidade Tiradentes, que passou de 261 ocorrências de 
roubo de veículos em 2020 para 405 registros deste crime em 2021 (aumento de 55,17%). Também 
se destacam negativamente o 03 DP - São Bernardo do Campo e 055 DP - Parque São Rafael, com 
aumentos de, respectivamente, 42,19% e 39,42% nos números de ocorrências de roubos de veículos 
em 2021 em comparação com o ano anterior. 
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A macrorregião do Interior registrou em 2021 uma taxa de 33,9 roubos de veículos por cem mil 
habitantes. O mapa acima permite visualizar as taxas de roubo de veículos em cada um dos dez 
departamentos que atendem os municípios do Interior do Estado, e ressalta a diferença da taxa do 
Deinter 02 - Campinas, 82,38, mais de duas vezes superior do que a taxa de roubo de veículos do 
Interior, em relação aos demais Departamentos de Polícia Judiciária do Interior.  

Dentre as menores taxas de roubos de veículos, destacam-se os  departamentos da região noroeste 
(Deinter 08 - Presidente Prudente, Deinter 10 - Araçatuba, Deinter 05 - São José do Rio Preto e 
Deinter 04 - Bauru), que registraram taxas de roubos de veículos significativamente mais baixas que 
a média do interior do estado de São Paulo. 
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O número de pessoas mortas por policiais em serviço no Estado de São Paulo em 2021 sofreu 
expressiva redução de 35% em comparação ao ano anterior, ou 240 mortes a menos. Na Capital 
essa redução foi de 36%. Já o número de pessoas mortas por policiais que não estavam em serviço 
teve uma redução de 10%, ou menos 16 pessoas mortas. 

Outro ponto a se destacar é a redução nas mortes de policiais, tanto em serviço como durante a 
folga, com destaque para a Capital, onde nenhum policial morreu em serviço em 2021. Destaca-se 
aqui uma série de medidas adotadas pela Polícia Militar para controlar o uso da força, resultando 
nos números observados. Como exemplo podemos citar o uso de câmeras corporais pelos policiais 
militares e também a maior disponibilidade de armas de menor potencial ofensivo para a tropa. 
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No ano de 2021, de um total de 3.684 mortes violentas registradas no estado de São Paulo, 588 
foram cometidas por policiais, em serviço ou durante a folga, ou seja, 15,9%. Houve assim uma 
queda na participação de policiais nas mortes violentas em comparação com o ano anterior, quando 
esse percentual foi de 21%. 

Todas as regiões do estado apresentaram redução da participação de policiais nas mortes violentas. 
Ainda assim, a capital paulista, onde de cada dez mortes violentas, três foram provocadas por 
policiais, destaca-se em relação à letalidade policial, enquanto no Interior, de cada 10 mortes 
violentas, menos de uma foi provocada por policiais. 

 



       45 
 

 

As mortes cometidas por policiais no estado de São Paulo em 2021 foram cometidas, 
majoritariamente, por policiais em serviço: das 588 pessoas vitimadas, 75,58% foram mortas por 
policiais em serviço, proporção que se eleva para 87,65% na região do Interior. Ao longo da série 
2017-2021, os casos em serviço representaram entre 72% a 83% da letalidade provocada por 
policiais. 
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Em 2021, o número de apreensões de armas de fogo no estado aumentou em comparação com 
2020, rompendo com a tendência de queda observada nos últimos anos. Foram 11.553 armas de 
fogo apreendidas em 2020 contra 11.787 armas apreendidas em 2021, um aumento de cerca de 
2,03%. 

Mantendo a tendência encontrada nos anos anteriores, o maior volume de apreensão de armas 
ocorreu no Interior, ainda que a região tenha registrado redução no volume de apreensões em 2021: 
foram 7.118 armas de fogo apreendidas em 2020, contra 6.969 apreensões em 2021, uma redução 
de 2,09% das apreensões em relação ao ano anterior. 

A Capital do estado foi a macroregião que registrou o  maior aumento no número de apreensões de 
armas de fogo, com 3.071 armas apreendidas em 2021 (+12,87%). Já a região da Grande São Paulo 
seguiu a tendência estadual, com crescimento de 1,98% no número de armas apreendidas  em 
comparação com o número de apreensões do ano anterior 

É importante ressaltar que as apreensões de armas de fogo no estado vinham em forte tendência 
de queda desde nos últimos anos, e que o aumento registrado em 2021 pode ser reflexo de uma 
maior circulação da população após os primeiros meses da pandemia de Covid-19 no ano de 2020. 
Entre 2017 e 2021 o número de apreensões de armas de fogo no estado teve redução de 24,43%, 
ainda que na região da Capital a redução tenha sido menos intensa, de 16,09%, nesse intervalo.  
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Após a intensa redução do número de prisões realizadas no estado de São Paulo em 2020, o ano 
de 2021 registrou a retomada do crescimento do número de prisões no estado em todas as suas 
macrorregiões. Em 2020, durante o início da pandemia de Covid-19, o estado registrou 137.555 
prisões, enquanto em 2021 este número aumentou para 142.864 prisões efetuadas, um crescimento 
de 3,86%. Isso significa uma média de 391 prisões por dia durante todo o ano de 2021.  

O maior aumento no número de prisões se deu justamente na região do Interior do estado, que 
historicamente concentra um número de prisões maior que a soma das outras duas macroregiões. 
No ano de 2020, a região do Interior registrou 88.143 prisões, número que aumentou para 91.889 
em 2021, um crescimento de 4,25%. As regiões da Grande São Paulo e da Capital, tiveram, 
respectivamente, aumentos de 3,97% e 2,51% na comparação do número de prisões efetuadas em 
2020 e 2021. 

Chama atenção a acentuada redução de prisões no ano de 2020, interrompendo o padrão observado 
desde 2017. O estado de São Paulo passou de 175.957 prisões efetuadas em 2017, para 142.864 
registros em 2021, uma redução de 18,81% em quatro anos. Em relação às macrorregiões, a 
redução mais intensa se deu na Grande São Paulo, com uma diminuição de 29,21% entre os anos 
de 2017 a 2021, passando de 32.609 prisões em 2017 para 23.085 prisões efetuadas no último ano. 
Já as regiões do Interior e da Capital tiveram reduções, respectivamente, de 14,32% e de 22,75% 
entre os anos de 2017 e 2021. 
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No ano de 2021, dois terços das prisões realizadas no Estado de São Paulo foram por meio de 
flagrante, o que indica a atuação ostensiva das forças policiais como principal fonte das prisões no 
estado.  

No entanto, é importante ressaltar as diferenças nos padrões de proporcionalidade entre as prisões 
por flagrante e mandado nas macrorregiões do estado. Enquanto nos municípios que compõem a 
região do Interior cerca de 6 em cada 10 prisões são efetuadas por flagrante, já na Capital essa 
proporção é de 76,66%, ou seja, mais de 7,6 a cada 10 prisões em 2021 se deram por meio de 
flagrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 
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O ano de 2021 ficou caracterizado como o segundo ano da pandemia de Covid-19 que continuou 
provocando milhões de mortes em todo o mundo e centenas de milhares no Brasil. Mas também foi 
marcado pelo início do processo de vacinação da população, cuja primeira pessoa foi vacinada no 
Brasil em 17 de janeiro de 2021. 

Na área de Segurança Pública observa-se que a flexibilização das medidas de isolamento social 
proporcionou uma aproximação ao cenário pré-pandemia, visto que a alteração na dinâmica social 
tende a impactar 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 2021. 

A começar pelos crimes letais violentos, que em 2021 apresentaram redução em todas as suas 
categorias em comparação com 2020, um ano onde as medidas de isolamento social foram muito 
mais rígidas que em 2021. Os homicídios dolosos no ano de 2021 registraram redução de cerca de 
-6,29%, ou seja, menos 191 mortes em relação a 2020. 

Em 2021 a redução mais acentuada foi a da letalidade policial, de -30,33% em comparação com o 
ano anterior, totalizando 588 pessoas mortas por policiais (considerando serviço e folga). Foi o menor 
número desde 2013. A maior redução ocorreu nas mortes causadas por policiais em serviço, com 
uma redução de -35,04%, e é inevitável relacionar tal redução com as medidas, desde a constituição 
de comissões de análise até a adoção das câmeras corporais, implementadas pela Polícia Militar do 
Estado de São Paulo para melhor controle do uso da força.  

Em relação aos estupros, o ano de 2021 apresentou um aumento em relação a 2020, mas ainda se 
mantém abaixo dos valores observados no período pré-pandemia. Como esse crime abange 
também o estupro de vulneráveis  (menores de 14 anos ou pessoas cujas condições de saúde as 
impedem de discernir ou resistir ao ato sexual), é de se supor que 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) podem ter prejudicado a identificação e notificação 
destes crimes. 

Sobre os crimes patrimoniais, vimos que o roubo (outros) – todos os roubos, excluídos os de 
veículos, carga e banco – teve um crescimento de 2,9% no estado como um todo, enquanto os 
roubos de veículo tiveram um crescimento de 3,6% no estado em comparação com o ano de 2020, 
com uma média de 90,5 veículos roubados por dia durante o ano de 2021. Lembrando que em 2020 
esses crimes apresentaram grande redução. 

Podemos afirmar que em 2021 houve retomada na dinâmica social pré-covid, o que impacta de 
diferentes maneiras o comportamento dos crimes analisados. É necessário que essas evidências 
sejam utilizadas em políticas públicas de prevenção que envolvam não somente as polícias mas 
diferentes gestores públicos com o intuito de evitar que novos crimes ocorram. 

 

 

 

 

 

 



001 DP - Sé 048 DP - Cidade Dutra

002 DP - Bom Retiro 049 DP - São Mateus

003 DP - Campos Elísios 050 DP - Itaim Paulista

004 DP - Consolação 051 DP - Butantã

005 DP - Aclimação 052 DP - Parque São Jorge

006 DP - Cambuci 053 DP - Parque do Carmo

007 DP - Lapa 054 DP - Cidade Tiradentes

008 DP - Brás 055 DP - Parque São Rafael

009 DP - Carandiru 056 DP - Vila Alpina

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

011 DP - Santo Amaro 058 DP - Vila Formosa

012 DP - Pari 059 DP - Jardim Noemia

013 DP - Casa Verde 062 DP - Ermelino Matarazzo

014 DP - Pinheiros 063 DP - Vila Jacuí

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

016 DP - Vila Clementino 065 DP - Artur Alvim

017 DP - Ipiranga 066 DP - Vale do Aricanduva

018 DP - Alto da Moóca 067 DP - Jardim Robru

019 DP - Vila Maria 068 DP - Lajeado

020 DP - Água Fria 069 DP - Teotônio Vilela

021 DP - Vila Matilde 070 DP - Vila Ema

022 DP - São Miguel Paulista 072 DP - Vila Penteado

023 DP - Perdizes 073 DP - Jaçanã

024 DP - Ponte Rasa 074 DP - Jaraguá

025 DP - Parelheiros 075 DP - Jardim Arpoador

026 DP - Sacomã 077 DP - Santa Cecília

027 DP - Campo Belo 078 DP - Jardins

028 DP - Freguesia do Ó 080 DP - Vila Joaniza

029 DP - Vila Diva 081 DP - Belém

030 DP - Tatuapé 083 DP - Parque Bristol

031 DP - Vila Carrão 085 DP - Jardim Mirna

032 DP - Itaquera 087 DP - Vila Pereira Barreto

033 DP - Pirituba 089 DP - Portal do Morumbi

034 DP - Vila Sonia 090 DP - Parque Novo Mundo

035 DP - Jabaquara 091 DP - Ceagesp

036 DP - Vila Mariana 092 DP - Parque Santo Antônio

037 DP - Campo Limpo 093 DP - Jaguaré

038 DP - Vila Amália 095 DP - Heliópolis

039 DP - Vila Gustavo 096 DP - Monções

040 DP - Vila Santa Maria 097 DP - Americanópolis

041 DP - Vila Rica 098 DP - Jardim Míriam

042 DP - Parque São Lucas 099 DP - Campo Grande

043 DP - Cidade Ademar 100 DP - Jardim Herculano

044 DP - Guaianazes 101 DP - Jardim das Imbuias

045 DP - Vila Brasilândia 102 DP - Socorro

046 DP - Perus 103 DP - Cohab Itaquera

047 DP - Capão Redondo

Apêndice: Lista dos departamentos de polícia de São Paulo
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