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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ESTUPRO MANTÊM QUEDA - Menos 

mulheres procuraram as delegacias de Polícia Civil de Pernambuco para 

denunciar casos de violência doméstica em 2021. O ano terminou com 

40.846 vítimas desse tipo de crime, -1,84% em relação às 41.612 de 2020. 

Somente em dezembro, a queda mensal chegou a -12,17%, tendo passado 

de 3.573 vítimas em 2020 para 3.138 no ano passado. Os casos de estupro 

também caíram tanto no ano como em dezembro de 2021. Nos 12 meses, 

os registros acumularam uma diferença de -7,44%, já que em 2021 

procuraram a polícia 2.365 mulheres vítimas desse crime e em 2020 tinham 

sido 2.555. Especificamente em dezembro, o percentual de retração entre 

os dois anos foi ainda mais expressivo, com -38,25% (de 217 para 134). 

 

CVPs ATINGEM MENOR NÚMERO DOS ÚLTIMOS OITO ANOS - 

Pernambuco ainda obteve, no ano passado, a menor taxa de ocorrência de 

CVP da série histórica de estatísticas para esse tipo de crime, que começou 

em 2005. Houve 518 roubos por 100 mil habitantes no Estado em 2021. 

Antes, a menor taxa tinha sido a de 2020 (541), seguida de 2012 (563). 

Quanto aos números absolutos de Crimes Violentos contra o Patrimônio 

em 2021, a Polícia Civil registrou 51.573 ocorrências, -3,1% em relação a 

2020, que somou 53.225. O total de 2021 representa o menor quantitativo 

dos últimos oito anos, acima de 2013, que fechou com 51.405. Nos 31 dias 

de dezembro, a redução dos roubos no Estado chegou a -5,47%, 

comparando 2020 com 2021. Ano passado, as delegacias de Polícia Civil 

registraram 4.010 boletins de ocorrência a respeito de diversas modalidades 

de roubo. Trata-se do melhor dezembro dos últimos 9 anos, tendo sido 

maior que 2012 (3.690). Em 2020, haviam sido 4.242. 

 

NÚMERO DE ROUBOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS É O MAIS 

BAIXO DA HISTÓRIA - Com 13 investidas consumadas a agências 

bancárias, caixas eletrônicos e carros-fortes, o ano de 2021 tornou-se o que 

registrou menos crimes do tipo desde que a série histórica começou, em 

2010. Desde 2016, que somou 149 casos, essa modalidade de CVP 

apresenta queda todos os anos no Estado. Em 2017, a SDS criou a Força-

Tarefa Bancos e os resultados são vistos ano a ano: de 93 casos naquele 

ano, reduziu para 72 em 2018, depois para 18 em 2019 e 16 em 2020. O 



percentual de retração para 2021 foi de -19%. Já em dezembro, passou-se 

de 1 caso em 2020 para 2 em 2021.  

INVESTIDAS A ÔNIBUS ATINGEM MENOR PATAMAR DA SÉRIE 

HISTÓRICA - Compilada desde 2011, a série histórica de dados de roubo a 

ônibus chegou, em 2021, à segunda menor marca nesses 11 anos. Foram 

520 investidas contra veículos do transporte coletivo ao longo desses 12 

meses. O único ano que obteve um total inferior a esse foi 2013, 

considerado o melhor ano do Pacto pela Vida, com 476 casos. Comparando 

com 2020, quando foram registradas 629 queixas a respeito desse tipo de 

CVP, o ano passado teve -17,33%, pois terminou com 520 ocorrências. 

Isoladamente em dezembro, a queda representou -20,51%, pois baixou de 

39 casos em 2020 para 31 no ano seguinte. 

 

ROUBO DE CARGA PERMANECE EM QUEDA - Os crimes 

patrimoniais que visam subtrair cargas baixaram 31,1% em Pernambuco no 

ano que acaba de terminar. No total, contabilizaram-se 365 ocorrências, 

enquanto em 2020 esse quantitativo havia atingido 530. Considerando 

apenas dezembro, houve variação de um ano para o outro: de 24 para 29 

(21%). 

 

PRODUTIVIDADE POLICIAL - Em todo o ano de 2021, as forças de 

segurança pública estaduais prenderam 68.124 suspeitos de cometer 

crimes, dos quais 63.460 foram autuados em flagrante e outros 4.664 foram 

alvo de cumprimento de mandados de prisão. Além disso, 6.359 

adolescentes acabaram autuados por cometer atos infracionais. As polícias 

ainda apreenderam 5.749 armas e atuaram em 8.952 ocorrências de tráfico 

de entorpecentes. 


