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INDICADORES DE HOMICÍDIO DE 2017 DO GRANDE ABC
PAULISTA

David Pimentel Barbosa de Siena

Resumo executivo
A presente nota técnica tem como objeto os indicadores de homicídio da
Região do Grande ABC Paulista 2017. Foram coletados os dados dos crimes
praticados no período eleito, tendo como fonte as publicações oficiais divulgadas pela
Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública do
Estado de São Paulo.

O panorama nacional
Na última década, foram praticados pelo menos 553 mil homicídios no
Brasil, o que vale a mais de seis homicídios por hora. De acordo com o Sistema de
Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM/MS), ocorreram 62.517
homicídios no Brasil, em 2016, último ano com dados disponíveis.1 Pela primeira vez
na história, o Brasil superou a taxa de 30 mortes para 100 mil habitantes (30,3),
apresentando um crescimento de mais de 5% em comparação a 2015. A taxa brasileira é
cinco vezes maior do que a média das taxas mundial (6,4 homicídios para cada 100 mil
pessoas)2, e trinta vezes maior do que a média das taxas de países europeus. Destaca-se
que, a cada dez mortes ocorridas em 2016 no Brasil, ao menos uma decorreu de
homicídio (9,7%). Todavia, os crimes não são distribuídos de modo uniforme no
território nacional. A região Norte do Brasil é a mais violenta, ao passo que o Sudeste
apresenta a menor taxa.
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Tabela 1: Homicídios dolosos por região do Brasil
Região
1º Norte
2º Nordeste
3º Centro-Oeste
4º Sul
5º Sudeste

Número de vítimas
7.902
24.863
5.647
7.288
16.815

Taxa por 100 mil habitantes
44,5
43,7
36,1
24,8
19,5

Elaboração: Observatório de Segurança Pública da USCS, a partir do Atlas
da Violência
O Acre obteve a maior variação entre as taxas de homicídios de 2015 e 2016
(aumento de 65%). Uma das variáveis mais importantes que determinaram esse colossal
incremento, diz respeito às disputas de facções criminosas pelo monopólio do tráfico de
drogas. O Estado do Acre, limítrofe à Bolívia e Peru, países onde criminosos se
dedicam à produção de cocaína, atualmente experimenta uma guerra entre o já
consolidado Comando Vermelho (CV) e o recém criado “Bonde dos 13”, este apoiado
pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, mas em franca expansão em
todo país.
As vítimas de homicídio no Brasil têm o perfil majoritariamente de homens
jovens (15 a 29 anos), sendo que entre este grupo a taxa é de 123 homicídios por 100
mil habitantes, ou seja, o quádruplo da taxa média brasileira. Por outro lado, os negros
têm maior chance de serem vítimas de homicídio. A taxa de homicídio de vítimas
negras é de 40,2 por 100 mil habitantes, enquanto que de brancos é de 16 por 100 mil
habitantes. Do total de homicídios, 71,5% das vítimas eram consideradas negras ou
pardas. Portanto, existe também desigualdade racial no Brasil em matéria de
vitimização de homicídios, e se acentuou nos últimos anos: entre 2006 e 2016, a taxa de
homicídios de vítimas negras cresceu 23%, ao passo que a taxa de homicídios de
brancos teve queda de 7%.
Com relação aos meios, há um predomínio do emprego de armas de fogo
para a prática de homicídios no Brasil. As armas são a principal forma de assassinato.
Em 2016, a cada dez homicídios, pelo menos sete foram praticados com emprego de
armas de fogo. Mais precisamente, desde 2003, ano de edição do Estatuto do
Desarmamento, o número de mantém em 71,6%. Esse número poderia ser ainda maior,
não houvesse a referida lei, que segundo estudos publicados no Mapa da Violência
2015, conseguiu salvar 160 mil vidas.
A tendência de queda no Estado de São Paulo
A trajetória histórica da taxa de homicídios no Estado é aparentemente
favorável, apresentando sucessivos decréscimos. Em 2017, São Paulo confirmou uma
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vez mais a tendência de queda, chegando ao patamar mais baixo desde 1999, ano em
que os dados criminais começaram a ser divulgado no Estado.

Tabela 2: Homicídios dolosos no Estado de São Paulo
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Número de vítimas
12.818
12.638
12.475
11.847
10.954
8.753
7.076
6.057
4.877
4.432
4.564
4.325
4.193
4.836
4.443
4.293
3.758
3.521
3.294

Taxa por 100 mil habitantes
35,27
34,18
33,30
31,25
28,57
22,58
18,05
15,29
12,19
10,96
11,18
10,49
10,08
11,53
10,50
10,06
8,73
8,12
7,54

Elaboração: Observatório de Segurança Pública da USCS, a partir da
Secretaria da Segurança Pública.
Em comparação com a média nacional (30,3), a taxa de homicídios por 100
mil habitantes do Estado de São Paulo está muito mais próxima à taxa média mundial
(6,4). Não há consenso, nem mesmo na academia, com relação aos motivos
determinantes da diminuição dos casos de homicídio em São Paulo. No Atlas da
Violência 2018, os autores sugerem as seguintes hipóteses:
“São Paulo continua numa trajetória consistente de diminuição das taxas de
homicídios, iniciada em 2000, cujas razões ainda hoje não são inteiramente
compreendidas pela academia. Nesse debate, inúmeros fatores explicativos se somam
(alguns evidenciados empiricamente, outros não), como: i) políticas sobre o controle
responsável das armas de fogo; ii) melhorias no sistema de informações criminais e na
organização policial; iii) fator demográfico, com a diminuição acentuada na proporção
de jovens na população; iv) melhorias no mercado de trabalho; v) hipótese da pax
monopolista do Primeiro Comando da Capital (PCC), quando o tribunal da facção
criminosa passou a controlar o uso da violência letal, o que teria gerado efeitos locais
sobre a diminuição de homicídios em algumas comunidades” (IPEA, 2018:24).
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Entre as hipóteses, a mais polêmica diz respeito à consolidação hegemônica
do PPC dentro e fora das prisões, como única organização criminosa presente no Estado
de São Paulo. O Governo paulista sempre refutou tal hipótese, afirmando que a
diminuição se deve ao trabalho policial de investigação, especialmente levados a cabo
pelo DHPP.
Os indicadores do Grande ABC
Na região do Grande ABC houve um aumento de 5,4% de homicídios na
comparação entre 2017 e o ano anterior, Em foram assassinadas 183 pessoas. Já em
2017, foram mortas 193 vítimas. Em números absolutos São Bernardo do Campo foi o
Município que liderou o ranking com 55 mortes durante todo ano de 2017. Já Rio
Grande da Serra registrou o menor número de homicídios (três vítimas). Em
comparação ao ano de 2016, Ribeirão Pires apresentou a maior queda (-53,8%),
enquanto que Mauá apresentou o maior aumento (63,3%).

Tabela 3: Números de vítimas de homicídios dolosos no Grande ABC
Município
Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra

2016
38
59
5
33
30
13
5

2017
37
55
4
39
49
6
3

Variação
-2,6%
-6,7%
-20%
18,1%
63,3%
-53,8%
-40%

Elaboração: Observatório de Segurança Pública da USCS, a partir da
Secretaria da Segurança Pública.
A taxa anual de homicídios da região da Grande ABC foi de 7,5 mortes por
100 mil habitantes, ou seja, idêntica à média do Estado de São Paulo, bem próxima à
taxa média mundial (6,4), e muito inferior à média nacional (30,3). O Município de
Mauá também obteve a maior taxa, sendo que ocorreram 11,7 mortes por 100 mil
habitantes durante o ano de 2017. Por outro lado, São Caetano do Sul se manteve nos
patamares mais baixos de violência com taxa de 2,6 mortes por 100 mil habitantes.

Tabela 4: Taxas de homicídios dolosos por 100 mil habitantes do Grande ABC
Município
Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
Diadema
Mauá

2016
5,6
7,7
3,3
8,5
7,1

2017
5,4
7,1
2,6
10,1
11,7
4
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Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra

11,4
11,3

5,3
6,8

Elaboração: Observatório de Segurança Pública da USCS, a partir da
Secretaria da Segurança Pública.
Depreende-se dos dados apresentados, que a despeito de estarem situadas
numa mesma região geográfica, os Municípios que compõe o ABC paulista possuem
distintas realidades, inclusive no que diz respeito ao crime de homicídio. Se por um
lado, temos São Caetano do Sul apresentando indicadores inferiores à média global de
mortes, de outra banda temos Municípios como Diadema e Mauá, demonstrando que há
muito trabalho a ser feito.
Pela criação de uma agenda para a prevenção de homicídios
Com as eminentes trocas de governos federal e estaduais, abre-se uma
janela de oportunidade para ser discutida uma nova agenda de segurança pública, que dê
conta principalmente das altas taxas de homicídio em nosso país, sem dúvidas o maior
problema do setor. Como uma primeira medida a ser adotada, urge a necessidade de se
estabelecer uma coordenação entre as agências que compõe o sistema de justiça
criminal federal e de todos os Estados-membros. A medida, entre outras vantagens,
facilitaria a criação de um banco nacional de dados criminais, o que facilitaria em muito
o desenvolvimento de diversas estratégias operacionais.
Além disso, se faz necessário criar um sistema de metas de elucidação de
homicídios. Os atuais indicadores de elucidação é baixíssimo, aproximadamente 15%
em média, e dessa forma, por meio de outras políticas públicas de valorização e
aperfeiçoamento de recursos humanos, a Polícia Civil poderia esclarecer mais crimes,
diminuindo consideravelmente a sensação de impunidade. A capacitação dos policiais
deve ter enfoque na proficiência de análise dos dados criminais e resolução de
problemas. Por derradeiro, considerando que os jovens pobres, pretos e periféricos são
as vítimas de homicídio por excelência, é necessário se desenvolver políticas públicas
com o escopo de reduzir a vulnerabilidade dessa população. Nessa esteira, medidas que
visem reduzir a evasão escolar são importantes, pois uma considerável parcela das
vítimas abandonam os estudos.
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