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*Foram calculadas as variações entre 2019 e 2022 de forma a possibilitar um olhar para os dados no
último ano antes da pandemia, situação que afetou muito a ocorrência de crimes, principalmente os
patrimoniais e sexuais, e também entre 2021 e 2022 para compreendemos a variação entre o ano
imediatamente anterior.

Principais destaques dos dados da SSP-SP sobre os indicadores criminais em 2022

Homicídios: Os homicídios dolosos tiveram um aumento de 7% no estado em comparação
com 2021, e com um crescimento semelhante em comparação com o número de
assassinatos de 2019. Enquanto os homicídios na capital tiveram uma leve queda (3 casos
a menos), os municípios da Grande São Paulo registraram um aumento de 21% em
comparação com 2021. Tanto os municípios do Interior como da Grande São Paulo
registraram em 2022 cerca de 100 assassinatos a mais que em 2021.

Extorsão mediante sequestro: Esta modalidade de crime violento tem crescido no estado
com o retorno da circulação e o arrefecimento da pandemia, e em 2022 foram registrados



mais que o dobro de ocorrências do que em no ano anterior. É importante observar que em
2022 a capital concentrou 44 das 56 ocorrências de extorsão mediante sequestro do
estado, ou seja, 78% destes crimes.

Estupro: Os casos de estupro tiveram um aumento de 7,3% em comparação a 2021, e uma
variação geral no período de 2019 a 2022 de 1,9%. A tendência de crescimento nos casos
de violência sexual também se confirma entre estupro de vulneráveis, que aumentou 5,4%
para o mesmo período. Entre 2021 e 2022, foram registrados 715 casos a mais de estupro
de vulnerável, aproximadamente mais 2 casos por dia (1,95). Somente na Capital houve
redução nas ocorrências estupro (de vulnerável ou não), respectivamente, de -8,1% e
-4,7%. Na Grande São Paulo, o aumento foi de 5,8% e 7,8%, enquanto Interior aumento de
4,3% nos casos de estupro e 8,1% nos casos de estupro de vulnerável entre 2018 e 2022.
O estupro de vulneráveis (contra vítimas menores de 14 anos ou pessoas cujas condições
de saúde as impedem de discernir o ato sexual) compõe 77% do total dos casos de
estupros registrados em 2022.

Roubos: Os roubos, tanto de veículos, como outros, tiveram um aumento, respectivamente
de 23% e de 9% em comparação com 2021, ainda que permaneçam abaixo dos números
registrados em 2019. Os roubos de veículos tiveram maior aumento nos municípios da
Grande São Paulo (crescimento de 29%) e no Interior (24%). É importante ressaltar que os
roubos (outros) na capital não só registraram aumento em comparação com 2021, mas
também um crescimento de 2% na comparação com 2019, ou seja, esta modalidade de
crime patrimonial já superou o registrado antes da pandemia e das medidas de isolamento
social.

Análise do Instituto Sou da Paz

Este documento apresenta análises iniciais sobre a variação de alguns dos principais
crimes violentos no estado de São Paulo. Ele permite avaliar impactos na variação desses
índices em virtude da pandemia, se comparados com os dados de 2019 e também permite
entender como segue a evolução ano a ano, a partir da comparação com os dados de 2021.

Em relação aos homicídios, crime para o qual é mais difícil de traçar hipóteses explicativas
de aumento e redução, Carolina Ricardo, diretora-executiva do Sou da paz, lembra o
seguinte: “Ao contrário de outros crimes, que caíram em 2020, por conta da diminuição na
circulação de bens e pessoas por conta da pandemia, os homicídios aumentaram em 2020,
caíram em 2021 e tiveram um pequeno aumento em 2022. Como há pouca informação
sobre o esclarecimento desses crimes, não se conhece as diferentes motivações e
circunstâncias em que ocorrem, razão pela qual é muito difícil entender o que acontece.
Nesse sentido, aumentar o esclarecimentos desses crimes é essencial”, avalia.


