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A POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

 É necessário conhecer seus números.
Com esse intuito,  o Sindicato dos
Investigadores de Polícia do Estado de
São Paulo apresenta essa pesquisa,
reunindo dados oficiais ,  amplamente
divulgados pelo Governo paulista e o
que a PCSP representa nesse contexto.

Será possível  comparar dados que
diferem entre os órgãos,  no entanto,
quisemos expor todos aqui para que
seja possível  traçar um panorama real
da nossa Polícia Civi l .

Os números não mentem. Nossa polícia
é deficitária.  Há déficit  de servidores,  

 há problemas nas estruturas das
delegacias,  inexistem materiais
adequados para o trabalho,  não há
reajuste salarial  compatível ,  a
aposentadoria vive sob ameaça,
enfim, são inúmeras questões que,
mesmo o nosso Sindicato expondo
diuturnamente às autoridades,  são
rejeitadas ou diminuídas.

Navegue por esta pesquisa e
reconheça que a necessidade de luta
é maior que nunca.  Contamos com
cada um de vocês para encabeçar os
esforços pelas prerrogativas da
Polícia Civi l  bandeirante.

Seja bem-vindo à pesquisa

P   LÍCIA IDEAL
P   LÍCIA REAL

João Batista Rebouças da Silva Neto
Presidente do SIPESP



NASCIMENTO DA PCSP

A Polícia Civi l  nasceu em 1842.
Atualmente integra a estrutura da
Secretaria de Estado dos Negócios da
Segurança Pública e tem por atribuição
principal  o desenvolvimento das
atividades próprias administrativas e
de Polícia Judiciária,  contabil izando 25
departamentos/órgãos.  São eles:

ACADEPOL -  Academia de Pol íc ia  "Dr .  Coriolano Nogueira  Cobra"
APC/GS -  Assistência  Pol ic ia l  Civ i l
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
CPC -  Conselho da Pol íc ia  Civ i l
DAP -  Departamento de Administração e  Planejamento da Pol íc ia  Cív i l
DECAP -  Departamento de Pol íc ia  Judiciár ia  da Capita l
DEIC -  Departamento Estadual  de Invest igações Criminais
DEINTER 1   -  Depto.  de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  1  -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DEINTER 10 -  Depto.  de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  10 -  ARAÇATUBA
DEINTER 2 -  Depto.  de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  2  -  CAMPINAS
DEINTER 3 -  Depto.  de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  3  -  RIBEIRÃO PRETO
DEINTER 4 -  Depto.  de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  4  –  BAURU
DEINTER 5 -  Depto.de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  5  -  SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
DEINTER 6 -  Depto.de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  6  – SANTOS
DEINTER 7  -  Depto.de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  7  –  SOROCABA
DEINTER 8 -  Depto.de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  8  –  PRESIDENTE PRUDENTE
DEINTER 9 -  Depto.de Pol íc ia  Judiciár ia  de SP Interior  9  – PIRACICABA
DEMACRO -Departamento de Pol íc ia  Judiciár ia  da Macro São Paulo
DENARC - Departamento Estadual  de Prevenção e  Repressão ao Narcotráf ico
DGPAD - Delegacia  Geral  de Pol íc ia  Adjunta
DHPP -  Departamento Estadual  de Homicídios  e  de Proteção à  Pessoa
DIPOL -  Departamento de Intel igência  da Pol íc ia  Civ i l
DOPE -  Departamento de Operações Pol ic ia is  Estratégicas
DPPC -  Departamento de Pol íc ia  de Proteção à  Cidadania
GDG - Gabinete do Delegado Geral

Atualmente,  o  Delegado Geral  de Pol íc ia  é  o  Dr.  Osvaldo Nico Gonçalves .
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O SIPESP nasceu em 1974 com o objetivo de
defender os direitos,  interesses e
prerrogativas dos investigadores,  além de
promover o convívio social  entre os seus
membros e desenvolver estudos de caráter
jurídico e policial .

Desde então,  o SIPESP tem atuado,
estatutariamente,  em prol  dos interesses dos
investigadores de polícia e demais carreiras
da Polícia Civi l  do Estado de São Paulo,  

O representante legal da
categoria completou 48 anos de
muita luta e conquistas para a
Polícia Civi l  bandeirante.

 exercendo amplamente a prerrogativa da qual
é munido.

O SIPESP acredita no Estado Democrático de
Direito e na força das instituições como
instrumentos incondicionais para o
fortalecimento da luta sindical .  Também tem a
sindical ização voluntária como a forma mais
democrática de f i l iação,  o que fortalece a
representação e desempenho na luta pela
categoria.

NASCIMENTO
DO SIPESP
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O Ministério da Justiça divulga e atualiza,
anualmente,  os dados da segurança pública a
nível  nacional ,  intitulado de "Perfi l  Nacional
das Instituições de Segurança Pública" .  A
última publicação foi  atualizada em 2019.  

O objetivo é faci l itar o entendimento dos
gestores públicos acerca dos dados referentes
ao perfi l  organizacional  das instituições que
compõem o Sistema Único de Segurança  

BRASIL

A POLÍCIA
CIVIL -  BR

Em todo o Brasi l  são mais de
109 mil  policiais efetivos,
segundo o Ministério da Justiça.
Os operacionais representam a
maior parte do efetivo.

Pública (Susp) do país,  entre elas Polícias
Civis,  Polícias Mil itares e Corpos de
Bombeiros Mil itares.  A ferramenta uti l izada
reúne dados relacionados a equipamentos,
efetivos,  capacitações,  estruturas e atividades
desenvolvidas pelos agentes dessas
instituições.

Veja os números do MJ,  que apresenta dados
da Polícia Civi l  no Brasi l :



Efetivo
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TABELA 1
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A Pesquisa Perfi l  das Instituições de
Segurança Pública representa o esforço da
Senasp/MJSP em produzir,  de forma integrada
com os estados,  informações em âmbito
nacional  que viabil izem a construção de
polít icas públicas para o fortalecimento das
organizações do Susp.

Veja os números do MJ,  que apresenta dados
da Polícia Civi l  no Brasi l :

SÃO PAULO

A POLÍCIA
CIVIL -  SP

Nos dados registrados pelo
Ministério da Justiça,  São Paulo
conta com um efeito de 27.979
policiais .  O número é
discrepante em informativos do
Governo de São Paulo e outros
órgãos.
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TABELA 2
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SÃO PAULO

A POLÍCIA
CIVIL -  SP

Já de acordo com o Tribunal de
Contas da União (TCU),  a Polícia
Civi l  de São Paulo conta com
25.899 servidores,  mas são
necessários pelo menos 34.720
novos servidores.

Entre os órgãos,  identif icamos
uma diferença média de cerca
de 2.500 servidores ativos na
PCSP. Nenhum dado, de
nenhum órgão, foi  invariável .

SERVIDORES 
HOJE

SERVIDORES 
NECESSÁRIOS

DÉFICIT

25.899

34.720

8.821
TABELA 3



SAÚDE

POLÍCIA CIVIL -
SAÚDE

A COVID-19 matou quase o
dobro de policiais do que
confrontos em 2020. Os casos
de covid-19 causaram a morte
de 19 policiais mil itares,  21
policiais civis e três policiais
técnico-científ icos,  até fevereiro
de 2021.  

Polícias e Secretaria da Segurança Pública

PÁGINA 13

TABELA 4
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Com a pandemia,  o SIPESP tomou a iniciativa
inédita de distribuir insumos para os policiais
civis da Capital ,  Grande SP e interior,  que
integram o rol  de serviços essenciais e
precisam continuar atuando para garantir  a
segurança da população.

O SIPESP foi  o único Sindicato do Brasi l  a se
prontif icar e dar um passo adiante na
prevenção dos policiais civis .

CNa página inicial  do site do SIPESP podem
ser encontradas,  frequentemente,  enquetes
sobre debates atuais para os policiais civis .

Uma das pesquisas questionava :Você - ou sua
unidade policial  -  recebeu kits de prevenção
contra a COVID-19 do Governo?" foi
respondida por 136 policiais .  Veja as tabelas 6
e 7:

TABELA 5
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A maioria respondeu que não recebeu
álcool em gel ,  luvas ou máscaras do
governo: 75,74%. 

Apenas 24,26% responderam que
receberam, o que mostra a falha do
Governo em proteger seus servidores e a
necessidade imediata de atuação do
Sindicato.

Outra pesquisa,  que perguntou "Você já foi
imunizado contra a COVID-19",  visava
coletar dados do andamento da vacinação
entre os policiais .

A maioria respondeu que recebeu a
imunização.  Ao todo, 77,05% dos
questionados.

Cerca de 14,75% ainda não haviam
recebido a imunização e 8,20% disseram
não se interessar na vacina.  Um dado
muito preocupante vindo de uma categoria
que l ida com o público.

No Estado de São Paulo,  466 policiais civis
(cerca de 2% do total)  se recusaram a
tomar vacina contra a covid-19.  As
informações atualizadas pela SSP-SP
(Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo)  no início do mês de
agosto também apontam que 562 policiais
civis constavam como "faltantes" ,  mas
ainda poderiam ir receber a imunização.

TABELA 6

TABELA 7
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A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo
publicou relatório cujo t ítulo é “Uma análise
crít ica sobre suicídio policial” ,  de setembro de
2019,  com dados sobre homicídios e suicídios
entre policiais :

O Anuário da Justiça de 2019 também publicou
dados e mostrou que São Paulo l idera o índice
de suicídios entre policiais civis e mil itares.

Há também dados consolidados do Instituto de
Pesquisa,  Prevenção e Estudos em Suicídio
(IPPES),  que divulgou, em 2020, Boletim de
Notif icação de Mortes Violentas Intencionais 

entre Profissionais de Segurança Pública no
Brasi l .  De acordo com IPPES, foram
registradas 143 notif icações em 2019,  um
crescimento de 39% em relação a 2018.  Entre
elas,  83 foram de suicídios consumados,  39
tentativas de suicídio,  16 homicídios seguido
de suicídios,  3 mortes por causas
indeterminadas (suspeita)  e 2 outros.

Dos 83 profissionais de segurança pública
vítimas de suicídio em 2019,  74 eram do sexo
masculino e 9 do feminino.  A média de idade
desses agentes é de 40 anos e a arma de fogo
foi  o principal  meio uti l izado.

SÃO PAULO

 SUICÍDIO
De acordo com IPPES, foram
registradas 143 notif icações em
2019,  um crescimento de 39%
em relação a 2018.

TABELA 8

https://ippesbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Boletim-IPPES-2020-Notifica%C3%A7%C3%A3o-de-Mortes-Violentas-Intencionais-entre-Profissionais-de-Seguran%C3%A7a-P%C3%BAblica-no-Brasil-ERRATA.pdf
https://ippesbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Boletim-IPPES-2020-Notifica%C3%A7%C3%A3o-de-Mortes-Violentas-Intencionais-entre-Profissionais-de-Seguran%C3%A7a-P%C3%BAblica-no-Brasil-ERRATA.pdf
https://ippesbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Boletim-IPPES-2020-Notifica%C3%A7%C3%A3o-de-Mortes-Violentas-Intencionais-entre-Profissionais-de-Seguran%C3%A7a-P%C3%BAblica-no-Brasil-ERRATA.pdf
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Número de policiais mortos passou de 34 para
49 na comparação de 2019 com 2020.
Tendência no estado de São Paulo segue
panorama nacional .  Já o número de pessoas
mortas pela polícia caiu de 867 em 2019 para
814 em 2020. 

o levantamento revela que 49 policiais foram
assassinados no estado de São Paulo em 2020.
Este número é 44% maior do que o registrado
em 2019,  quando 34 agentes foram mortos.  O
aumento ocorreu mesmo com a pandemia da
Covid-19.  Essa tendência de alta também foi
constatada no Brasi l ,  com uma alta de 10% das
mortes de policiais no período.

Os dados se referem a casos de confrontos em
serviço ou fora de serviço envolvendo
policiais na ativa – e,  portanto,  excluem
mortes por acidentes ou doenças,  como a
Covid-19,  e também mortes de policiais
aposentados.

SÃO PAULO

MORTES EM
AÇÃO

SP tem alta de 44% em mortes
de policiais em um ano; nº de
pessoas mortas pela polícia cai
6%.

Ddos: G1

TABELA 9
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O valor destinado à pasta será de R$
23.367.367.896,00 –10,5% maior em relação a
2021 (quase R$ 2 bi lhões a mais) ,  revertidos no
aprimoramento das polícias,  compra de
equipamentos,  programas de proteção social  e
melhorias nas equipes de bombeiros.

ORÇAMENTO

POLÍCIA CIVIL -
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA

A transparência dos gastos
públicos é um dos pilares da
democracia.  Num país onde as
despesas com segurança pública
correspondem a cerca de 1 ,38%
do Produto Interno Bruto (PIB) ,
saber quanto se gasta em
segurança pública e como é
feito este investimento,  é
fundamental para direcionar
polít icas mais eficazes e cobrar
estratégias estatais coerentes.

http://www.orcamento.planejamento.sp.gov.br/orcamentaria-anual

TABELA 10

http://www.orcamento.planejamento.sp.gov.br/orcamentaria-anual
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SÃO PAULO

ORÇAMENTO
De acordo com Lei nº 17 .498,  de 29
de dezembro de 2021,  que orça a
Receita e f ixa a Despesa do Estado
para o exercício de 2022.  o
orçamento destinado à Polícia Civi l
foi  de R$ 4.437.916.054,00. 

Confira abaixo:

TABELA 11
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Anuario da Justiça 2021 - pg.158

TABELA 12



Anuario da Justiça 2021 - pg.158
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TABELA 13



CARREIRAS

PROFISSÕES
DENTRO DA PCSP

As carreiras não se repetem em
todos os Estados e têm
diferenças nas atribuições.  

Na tabela ao lado foram considerados apenas
os cargos com as mesmas nomenclaturas e
constatamos que o Estado de São Paulo possui
o maior número de carreiras.

De acordo com o Diário Oficial  (2020),  dos
31.732 cargos existentes na PCSP, 15.426 estão
vagos.  

Confira o número de cargos existentes e
quantos estão vagos para entender a
defasagem da Polícia Civi l :

PÁGINA 22
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TABELA 14

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fsuplemento%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fabril%2f30%2fpag_0010_665364e43238eeecb1761af829fcad39.pdf&pagina=10&data=30/04/2020&caderno=Suplemento%20-%20Executivo%20I&paginaordenacao=100010
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CARREIRAS

PROFISSÕES DO
BRASIL

A pesquisa levantou as
profissões existantes em São
Paulo em comparação com
outros estados.

 Atualmente,  a Polícia Civi l  do Estado de São
Paulo possui treze carreiras policiais civis ,  as
quais prestam serviços no órgão
permanente[1]  ou nas demais unidades
administrativas diretamente subordinadas ao
Secretário da Segurança Pública como, por
exemplo,  a Superintendência da Polícia
Técnico-Científ ica,  órgão inserido na Seção II
– “Da Polícia Civi l”  – da Constituição do
Estado de São Paulo.
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TABELA 15



CONTRATAÇÃO

NECESSIDADE DE
MAIS POLICIAIS

A morosidade na posse de novos
policiais colabora para a
desaceleração da resolução de
crimes em todo o Estado, além
de não acompanhar o
crescimento populacional .  Ao
invés de ampliar as contratações
de acordo com o aumento da
população, o contingente
policial  caminha lentamente.  

O ano de 2020, particularmente,  foi  marcado
pela luta do SIPESP junto aos aprovados no
concurso de 2017 para garantir  a posse dos
mesmos. 

Apenas 1/4 dos aprovados para Investigador
de Polícia foram nomeados em 2017.  

De acordo com a Secretaria de Segurança

PÁGINA 26

Dados: Governo do Estado de SP (2021) e  Anuário da Justiça 2021

0 25.000 50.000 75.000 100.000

Policiais Militares 

Policiais Civis 

 Pública de São Paulo,  desde 2019,  foram
contratados mais de 10 mil  policiais — 2.259
para a Polícia Civi l ,  7 .729 para a PM e 765 para
a Polícia Técnico-Científ ica.

A discrepância entre a Polícia Civi l  e a Mil itar
se dá também no quadro de recursos humanos
das entidades.  Na prática,  a PC representa
15,06% do total  de servidores da PM.

TABELA 16



Em maio de 2022,  o governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB),  anunciou que a capital
paulista passará a contar com o dobro de
policiamento nas ruas em uma ação em
conjunto entre Polícia Mil itar,  Guarda Civi l  e
Polícia Civi l .  A medida é uma resposta à onda
de assaltos na cidade,  principalmente
envolvendo criminosos disfarçados de
entregadores.

Chamada de Operação Sufoco,  a medida
promete aumentar o efetivo atual  de cerca de
5.000 policiais em mais 4.740 agentes,  que
atuarão em jornadas extras.

A ação ainda contará com 1.500 viaturas
adicionais,  cinco helicópteros da PM e um da
Polícia Civi l  em um investimento mensal  de R$
41,8 milhões para pagamento das jornadas
extras e do uso dos veículos —R$ 30 milhões
serão repassados pelo governo de São Paulo,  e
o restante será bancado pela prefeitura da
capital  paulista.

As ações,  que começaram em 2022 na capital
paulista e serão estendidas para a região
metropolitana de São Paulo e para os
municípios mais populosos do interior,
anunciou.  Ainda não há data definida para a
implantação das medidas.
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Dados: Governo de SP

SEGURANÇA PÚBLICA

CONTRATAÇÃO



DIREITOS

NÍVEL SUPERIOR

O nível superior para as carreiras
de escrivão e investigador
começou a ser exigida mediante
aprovação da Lei Complementar
1 .067/2008, apresentado pelo
então governador José Serra
(PSDB) e,  desde então,  tem
gerado polêmica,  já que
praticamente todos aqueles que
possuem nível superior ,  não
recebem proporcionalmente;
são pagos como se fossem nível
médio.

O nível  superior foi  uma conquista da PCSP
para os investigadores e os escrivães,  ambos da
classe operacional .  Desde 2008 o Estado de São
Paulo passou a exigir o nível  superior,  porém
não houve nenhuma alteração em relação à
valorização da carreira.  “São Paulo é o único
estado do Brasi l  que não paga
proporcionalmente e devidamente o ensino
superior” ,  apontou Rebouças.  “Já são 14 anos
lutando por esse reconhecimento,  lutando por
esse direito” .

Apesar da exigência do nível  superior como
critério para ingressar na carreira,  os policiais
continuaram recebendo como nível  médio,
enquanto que em outros estados do Brasi l  que
já exigem ou exigiam nível  superior,  a
remuneração f icou acima do estado de São
Paulo.  

O processo já teve vários desdobramentos e foi
parar em Brasí l ia ,  onde ainda não houve um
julgamento definit ivo da questão.  Existem
várias decisões que equiparam o nível  superior
com os policiais de médico legista e  perito.  
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O Estado alega que o investigador e o escrivão
têm atividades não atreladas ao grau de
escolaridade,  enquanto o médico legista e o
perito recebem valores superiores por conta
do desempenho da função.

Por isso a questão é uma luta polít ica do
Sindicato,  porque além de estar no STF e
ainda não termos solução através do
Judiciário,  tudo isso poderia ser resolvido se
tivesse interesse polít ico em valorizar esses
policiais operacionais.  

Em fevereiro foi  enviado para a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP),
pelo governador João Doria,  o Projeto de Lei
Complementar nº2 de 2022,  que propõe um
reajuste de 20% para as carreiras da Polícia
Civi l  de São Paulo.  No entanto,  esses 20%,
conforme estudo feito pelo SIPESP, não
contempla o salário que os investigadores
deveriam estar recebendo, sobretudo se for
considerado que houve essa conquista do nível
superior em 2008.

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2008/lei.complementar-1067-01.12.2008.html


SALÁRIOS

COMPARATIVO
SALARIAL

O comparativo salarial  nos ajuda
a ter uma noção real da
disparidade entre os estados.
Em 2022, o Estado de São Paulo
ocupa a 25ª posição no ranking
salarial  em todo o País .

O comparativo tem como base o salário inicial
de cada estado.  O mais alto é no AMAZONAS,
com R$ 12.948,78.  Em SÃO PAULO, atualmente,
o salário inicial  é de R$ 4.717,42 (salário-
base+RETP+insalubridade).  

O mais baixo é em CEARÁ, com R$ 3.807,52.  O
salário dos policiais de São Paulo não é
reajustado há 6 anos,  principal  motivação para
que a categoria f ique mais desfalcada a cada
nova gestão.  Hoje,  São Paulo ocupa o 25º lugar
no ranking salarial .  

O salário do operacional  inicial  é 58,77%
menor comparado ao de delegado inicia l .
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Recursos Humanos - 2020
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Ministério da Justiça 2021

TABELA 17

SALÁRIOS

RANKING DO
MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA
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Norte Nordeste Centro-oeste Sul Sudeste
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6.040,28

4.412,55

6.144,00

4.850,25
5.280,00

*DF NÃO ESTÁ INCLUSO NA PESQUISA NA REGIÃO CENTRO-OESTE.

A média salarial ,  considerando as regiões do
Brasi l ,  é maior na região sul ,  onde os três
estados que a integram estão entre os 10
primeiros melhores colocados no Ranking
Salarial .

TABELA 18



Ranking Estado Salário Inicial

1º Amazonas R$ 12.948,78

2º Distrito Federal R$ 9.394,78

3º Pará R$ 8.079,49

4º Piauí R$ 6.920,88

5º Rio Grande do Sul R$ 6.366,80

6º Tocantins R$ 5.843,86

7º Rio de Janeiro R$ 5.840,37

8º Goiás R$ 5.767,18

9º Espírito Santo R$ 5.713,52

10º Mato Grosso R$ 5.657,47

11º Paraná R$ 5.588,05

12º Rondônia R$ 5.083,08

13º Acre R$ 5.000,00

14º Amapá R$ 4.975,04

15º Maranhão R$ 4.957,20

16º
Rio Grande do

Norte
R$ 4.777,00

17º Minas Gerais R$ 4.631,23

18º Santa Catarina R$ 4.581,90

19º Roraima R$ 4.552,75

20º
Mato Grosso do

Sul
R$ 4.527,80

21º Sergipe R$ 4.500,00

22º Paraíba R$ 4.271,73

23º Alagoas R$ 3.971,76

24º Bahia R$ 3.969,56

25º São Paulo R$ 3.931,18
26º Pernambuco R$ 3.900,00

27º Ceará R$ 3.807,52
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SALÁRIOS

RANKING
SALARIAL

TABELA 19



Os delegados têm adicionais
diferentes dos outros policiais ,  ou
seja,  tais adicionais não seguem
um critério,  pois os policiais
civis,  de uma forma geral ,  também
desempenham suas funções em
mais de uma delegacia e em mais
de uma cidade.

COMPARATIVO

DELEGADOS X
OPERACIONAIS
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4.717,42

2.358,712.358,71

SALÁRIO INICIALRETPSALÁRIO-BASE

SALÁRIO-BASE RETP ADICIONAL SALÁRIO INICIAL

4.924,50

2.609,98

12.458,98

2.358,712.358,71

4.924,50
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Recursos Humanos Governo de São Paulo - 2022
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Recursos Humanos Governo de São Paulo - 2022

TABELA 21



DELEGACIAS

DELEGACIAS EM
SÃO PAULO

No site da Secretaria de
Segurança Pública de São Paulo
- Polícia Civi l ,  é possível
encontrar a relação das
delegacias,  atr ibuições e
departamentos.

Somadas,  entre delegacias,
especial izadas e seccionais ,
total izam aproximadamente,
1 .500 unidades.

DEINTER 1 / São José dos Campos - comanda um
total 95 Unidades Policiais instaladas (21 Unidades
especializadas e as demais Unidades Territoriais),
divididas em 6 Delegacias Seccionais de Policia.

DEINTER 2 / Campinas - São 102 unidades
policiais, além de 12 delegacias de Defesa da
Mulher, 4 DIGs e 4 DISEs, 1 DEAs, 1 Delegacia da
Infância e Juventude, GARRA, UEP; 1 Unidade de
Inteligência Policial e 5 Centros de Inteligência
Policial.

DEINTER 3 / Ribeirão Preto - comanda um total
de 201 delegacias e unidades. São 160 Unidades
Policiais, 35 Delegacias Especializadas e 6 Necrim
´s.

DEINTER 4 / Bauru - comanda um total de 118
Unidades Policiais e 33 especializadas.

DEINTER 5 / São José do Rio Preto - Congrega
140 unidades policiais.

DEINTER 6 / Santos - compreende em 4
delegacias seccionais localizadas em Santos,
Itanhaém, Jacupiranga e Registro.

DEINTER 7 / Sorocaba - tem 125 em

 funcionamento, já com as aglutinações (153
criadas por Decreto).

DEINTER 8 / Presidente Prudente - Possui 104
Unidades Policiais e 5 seccionais.

DEINTER 9 / Piracicaba - A estrutura do
Departamento possui 121 unidades, 6 seccionais e
27 especializadas.

DEINTER 10 / Araçatuba - Conta com 62
unidades, sendo 10 especializadas.

DEMACRO - São 9 Delegacias Seccionais de
Polícia, 30 Delegacias de Polícia do Município, 66
Delegacias dos Distritos Policiais, 13 Delegacias de
Defesa da Mulher e 27 delegacias especializadas.

DENARC - Consta a DISE - composta por 6
especializadas e a DIPE. 

DOPE- Conta com 14 delegacias, entre divisões e
especializadas.

DPPC- Conta com 12 delegacias, distribuídas em 8
divisões.

DHPP - Conta com 9 delegacias, distribuídas em 4
divisões.
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SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIAMENTO

Segundo dados das Pesquisas
de Informações Básicas
Municipais (Munic) ,  do IBGE, o
percentual de cidades
brasi leiras cobertas por
unidades de polícia civi l  caiu de
76,9%, em 2014,  para 73,5%, em
2019,  uma diferença de 3,4
pontos percentuais .  

Ao desagregar os dados por
região,  o IBGE mostrou que no
Norte e Sul do país houve
aumento dessa cobertura,
enquanto todas as outras
regiões apresentaram queda.
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TABELA 22

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/12/02/em-seis-anos-efetivo-da-pm-e-numero-de-delegacias-tem-queda-no-pais-aponta-ibge.ghtml


No estado de São Paulo,  as queixas foram
lideradas pela ideia de que há pouco
policiamento e falta de policiais .  Foram
apontados ainda como problemas a falta de
segurança (11%),  os assaltos (4%),  o
despreparo da polícia (4%),  o tráfico de drogas
(4%),  as leis que não funcionam (4%) e a
corrupção (3%).

Enquanto o tráfico de drogas é duas vezes
mais citado no Rio (8%) do que em São Paulo
(4%),  proporcionalmente,  mil ícias são sete
vezes mais citadas entre f luminenses (7%) do
que entre paulistas (1%).  

SEGURANÇA PÚBLICA

FALTA DE
POLICIAMENTO

Pouco policiamento.  Este é o
principal problema de
segurança pública para quem
vive em São Paulo (24%),
segundo pesquisa Datafolha.
Questionados sobre o tema,
entrevistados paulistas
indicaram, em resposta
espontânea,  aquele que
julgavam ser o problema crucial
de segurança pública em seus
estados.

Nos marcadores sociais,  entre os que mais
citaram facções como o principal  problema
estão pretos (4%) e pardos (5%),  que
mencionaram esse item pelo menos duas vezes
mais que brancos (2%) do RJ.

Segundo levantamento do Centro de Altos
Estudos de Segurança Pública,  entre as razões
para a impressão de falta de policiamento está
o fato de 50% das prisões em flagrante
realizadas são de criminosos condenados
porém soltos por algum benefício da lei .
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A pesquisa Datafolha entrevistou, nos primeiros dias de abril, 1.806 pessoas em 62 municípios do estado de São Paulo,
com margem de erro de dois pontos, sendo 840 entrevistas na capital, com margem de três pontos.
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A pesquisa Datafolha entrevistou, nos primeiros dias de abril, 1.806 pessoas em 62 municípios do estado de São Paulo,
com margem de erro de dois pontos, sendo 840 entrevistas na capital, com margem de três pontos.
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SEGURANÇA PÚBLICA

PRINCIPAIS PROBLEMAS NA
SEGURANÇA PÚBLICA

TABELA 23



O relatório aponta que São Paulo tem as
menores taxas de homicídios entre todas as
unidades da federação,  sendo o estado mais
seguro para pessoas de todas as faixas etárias,
para as mulheres e para a população negra.

Outro dado importante confirmado mais uma
vez pelo estudo é que São Paulo permanece
com números bem abaixo da média nacional .
Enquanto a taxa de homicídios no Brasi l ,  em
2019,  f icou em 21,7  mortes para cada grupo de
100 mil  habitantes,  no território paulista o
indicador anual fechou em 7,3.

No cenário de violência contra a juventude,
grupo populacional  apontado pelo relatório
como o de maior risco em todo o planeta,  os

VIOLÊNCIA EM SP

ÍNDICE DE
VIOLÊNCIA

Os indicadores de violência no
Brasi l ,  apresentados pelo Atlas
da Violência 2021 -  elaborado
pelo Ipea ( Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) e pelo
Fórum Brasi leiro de Segurança
Pública (FBSP) -  af irma que São
Paulo é o estado mais seguro
para se viver no país .

 números de São Paulo estão ainda mais
expressivos,  em comparação com a média
nacional .  A taxa brasi leira f icou em 45,8 para
cada 100 mil  habitantes,  enquanto a paulista
foi  de 12,5.

Na aval iação dos indicadores de violência
contra a mulher,  São Paulo fechou 2019 com
taxa de 1 ,7  morte para cada grupo de 100 mil
habitantes,  a metade da média nacional ,  que
foi  de 3,5.  O estado paulista,  que
historicamente é pioneiro no desenvolvimento
e na implantação de polít icas públicas em
defesa da mulher,  permanece com os menores
índices de violência contra a mulher do Brasi l
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Dados: Atlas da Violência 2021/ Governo de São Paulo

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-e-o-estado-mais-seguro-do-brasil-segundo-atlas-da-violencia-2021/
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Dados: Atlas da Violência 2021

TABELA 24

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fsuplemento%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fabril%2f30%2fpag_0010_665364e43238eeecb1761af829fcad39.pdf&pagina=10&data=30/04/2020&caderno=Suplemento%20-%20Executivo%20I&paginaordenacao=100010


Um levantamento inédito revela que,  em 11
estados,  70% dos homicídios não são
solucionados e os culpados seguem impunes.

Em 2018,  a Polícia Civi l  de São Paulo só
conseguiu solucionar 4% dos crimes que mais
preocupam a população,  segundo a Lei  de
Acesso à Informação.

Apesar de recursos altamente tecnológicos,
como o uso de intel igência artif icial  para 

VIOLÊNCIA

RESOLUÇÃO
DE CRIMES

A taxa de resolução de
homicídios não passa de 8% a
nível nacional ,  segundo dados
levantados pelo Conselho
Nacional do Ministério Público.

reconhecimento facial  e a ampliação de um
banco genético de criminosos serem apostas
do governo federal  para tentar dar números
civi l izados à violência,  há um outro lado que
distancia todas essas iniciativas de qualquer
possibi l idade de serem transformadoras e
tranquil izadoras da sociedade.  A polícia
judiciária apresenta píf ios índices de
resolução de casos envolvendo mortes
violentas.
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Dados: Instituto Sou da Paz/ Anuário da Justiça 2019

http://jovempan.com.br/tag/policia-civil
http://jovempan.com.br/tag/sao-paulo
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-e-o-estado-mais-seguro-do-brasil-segundo-atlas-da-violencia-2021/
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf
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Dados: Instituto Sou da Paz

VIOLÊNCIA

ÍNDICES DE ESCLARECIMENTO

TABELA  25



POLÍCIA IDOSA

APOSENTADORIA
NA PCSP

Outro ponto a ser observado
para a decaída da PCSP é a
quantidade de aposentadorias e
a idade média dos policiais civis .
Dados de 2016 mostram que a
instituição está com
profissionais com idade
avançada. 

Apenas 3% dos policiais civis de
São Paulo têm menos de 30
anos e 44% dos delegados serão
idosos nos próximos anos.  75%
dos escrivães têm 40 anos ou
mais e a idade média do
investigador paulista é de 47
anos.
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41 a 50 anos
47.2%

51 a 60 anos
27.3%

31 a 40 anos
17.6%

61 a 66 anos
4.8%

21 a 30 anos
3%

Dados: Governo do Estado de SP (2018)

TABELA  26



A aposentadoria da Polícia Civi l  é uma luta do Sindicato.  O direito vem
sido ameaçado constantemente com descontos previdenciários

insustentáveis para a categoria,  desvalorizando o profissional ,  mesmo no
momento de sua aposentadoria.
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Em maio de 2022 a Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)
aprovou o Projeto de Decreto Legislativo
(PDL) nº 22/2020, de autoria do deputado
Carlos Giannazi ,  que “susta os efeitos do
Decreto nº 65.021,  de 19 de junho de 2020, que
dispõe sobre a declaração de déficit  atuarial
do Regime Próprio de Previdência do Estado”.

O novo andamento pretende acabar com a
cobrança de percentuais que estivessem entre
um salário mínimo e o teto do INSS, que
podiam chegar a 16% das aposentadorias e
pensões.

Essa é uma luta do SIPESP desde a edição da
Lei que autorizou a SPPREV a declarar o
déficit  atuarial  e alterou as al íquotas de
contribuição da previdência,  que sai  da apo - -
sentadoria dos servidores.  Isso inclusive é
objeto de ação judicial  movida pelo Sindicato
para tentar derrubar a al íquota progressiva.

De acordo com Giannazi ,  a luta agora é para
que o PDL22 seja pautado e aprovado no
Plenário,  para colocar um fim ao confisco das
aposentadorias e pensões.  “Graças à pressão
dos servidores em cima dos deputados,  o
projeto está l iberado para ir  ao plenário da
ALESP. Vamos pressionar o colégio de l íderes
e o presidente da ALESP para que ele paute o
projeto que já está em regime de urgência” ,
declarou o parlamentar em suas redes sociais .

O projeto não precisa da sanção do Poder
Executivo,  ou seja,  se aprovado no plenário da
ALESP, o governador não tem mais o poder de
veto por ser um decreto legislativo.

O policial  civi l  de São Paulo possui o direito à
aposentadoria especial  após 25 anos exercidos
em cargo de natureza estritamente policial .

A aposentadoria especial  tem caráter
protetivo,  pois possui o condão de
salvaguardar a vida do policial  civi l  que
ostenta uma honrosa,  mas também perigosa,
função pública.

A Lei  previdenciária dos servidores estaduais
estabelece no art .  12,  §2º,  que  os proventos
das aposentadorias dos policiais civis que
tenham ingressado no serviço público,  com
vinculação ao Regime Próprio de Previdência
Social ,  até 31 de dezembro de 2003,
corresponderão à total idade da remuneração
do servidor público no cargo efetivo em que
for concedida a aposentadoria,  desde que
cumpridos 5 (cinco) anos no cargo,  nível  ou
classe.

Enquanto que na Polícia Mil itar,  quando o
policial  atinge um cargo,  uma praça ou
patente,  se ele aposenta,  ele sobe um cargo.  

No entanto,  com os policiais civis ,  acontece o
oposto.  Por exemplo:  um policial  civi l  ingressa
na terceira classe e durante a carreira ele vai
subindo: segunda classe,  primeira classe e
classe especial .  Quando um policial  civi l  está
na segunda classe,  por exemplo,  se ele não
fica 5 anos na segunda classe,  ele aposenta e
volta a receber como terceira classe,  não
conseguindo receber na classe que ele está.

Essa é uma situação que causa grande
mobil ização entre a categoria e é um dos
focos de atenção para atuação do Sindicato.

https://edimarruizadvogado.adv.br/live-a-aposentadoria-especial-do-policial-civil-de-sao-paulo/


ÚLTIMAS
CONSIDERAÇÕES

A PCSP É DE
TODOS!

Esperamos que,  com esse relatório
cuidadosamente preparado para consulta
sobre a nossa Polícia Civi l ,  os responsáveis
por gerir nossa organização sintam-se
intimados a analisar com ainda mais zelo
todos os detalhes necessários para que a
Polícia Civi l  bandeirante funcione.  

São dados alarmantes,  especialmente quando
comparados a outros estados com um
orçamento inferior ao de São Paulo.

Nós,  que estamos na l inha de frente,  sabemos 

o quanto precisamos de mais respaldo para 
 melhorarmos a situação das delegacias,  atuar
pela contratação de novo efetivo,  o salário dos
servidores,  os nossos instrumentos de
trabalho,  entre outros.  São inúmeros os
problemas enfrentados e relatados com
frequência pelo SIPESP.

Nós estamos próximos a cada um dos
policiais ,  que ainda veem na nossa
polícia uma possibi l idade de
mudança.
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