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1. O BOLETIM ESTATÍSTICO DO OLERJ 

Este é o sétimo boletim do OLERJ. O acompanhamento dos indicadores é 

realizado a partir dos dados publicados pelo Instituto de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro (ISP). O ISP foi criado em 1999 e conta com grande 

conhecimento no desenvolvimento de análise de dados relativos à Segurança 

Pública. 

 

2. DADOS DO QUADRIMESTRE OUT/18 – JAN/19 

A ênfase deste boletim será realizada nos dados referentes a crimes contra a vida e 

ao patrimônio como o roubo de veículos e de carga. Segundo a mais recente análise 

realizada pelo Instituto de Segurança Pública1:  

 

Em dezembro de 2018, o indicador homicídio doloso registrou o 

menor número de mortes desde novembro de 2015, foram 341. Este 

foi o mês de dezembro com o menor número de vítimas nos últimos 

27 anos. Quando comparamos com o mesmo mês de 2017, a queda 

foi de 23%, e em relação a novembro de 2018, a redução foi de 1%. 

Nos últimos três meses (outubro, novembro e dezembro), houve 

diminuição de 21% em relação ao mesmo período de 2017 e de 5% 

em relação aos três meses anteriores de 2018 (julho, agosto e 

setembro). (...) 

Nas mortes por intervenção de agente do Estado, o aumento em 

relação a dezembro do ano anterior foi de 3,5%, porém, na 

comparação do último trimestre do ano (outubro, novembro e 

dezembro) com o trimestre anterior (julho, agosto e setembro), 

houve queda de 16%. 

Nos roubos de cargas, a redução em relação a dezembro de 2017 

foi de 32%. Nos últimos três meses, a queda em relação ao mesmo 

período de 2017 foi de 28%. Os roubos de veículos apresentaram 

uma queda de 15% em relação a dezembro de 2017 e de 6% em 

relação a novembro de 2018. 

 
A seguir, apresentamos os dados gerais referentes ao período.  

                                            
1 Disponível em: <http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=415> Acesso em 20 de jan 2019. 

 



Dados referentes a Setembro 

 

No Estado do Rio de Janeiro 

Dados Estaduais 
 Set de 

2018 

Média dos meses 
de Set  

(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Out/2018 

Média do período 
(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Set/2018 

Letalidade violenta 504 441,3 14,21% 460,9 9,35% 

Homicídios dolosos 380 373,0 1,88% 388,5 -2,19% 

Lesões corporais 
seguidas de morte 

5 2,4 105,88% 3,2 54,98% 

Latrocínio 11 11,6 -4,94% 13,9 -20,96% 

Homicídio por 
intervenção policial 

108 54,3 98,95% 55,2 95,56% 

Roubo de carga 577 479,6 20,32% 522,0 10,53% 

Roubo de veículo 4.055 2.601,0 55,90% 2.721,3 49,01% 

Furto 11.428 14.330,9 -20,26% 14.455,6 -20,94% 

Apreensão de drogas 1.959 1.907,6 2,70% 1.887,4 3,79% 

Cumprimento de 
mandado de prisão 

1.635 1.584,4 3,19% 1.467,8 11,39% 

Total de Registro de 
ocorrências 

62.376 63.502,7 -1,77% 63.605,6 -1,93% 

 

Na Cidade do Rio de Janeiro 

Dados Municipais 
 Set de 

2018 

Média dos meses 
de Set  

(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Out/2018 

Média do período 
(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Set/2018 

Letalidade violenta 140 141,4 -1,01% 144,1 -2,87% 

Homicídios dolosos 94 109,0 -13,76% 109,4 -14,11% 

Lesões corporais 
seguidas de morte  

1 1,6 -36,36% 1,6 -37,78% 

Latrocínio 4 3,6 12,00% 5,3 -24,49% 

Homicídio por 
intervenção policial 

41 27,3 50,26% 27,8 47,56% 

Roubo de carga 270 259,4 4,07% 273,7 -1,36% 

Roubo de veículo 2.015 1.209,4 66,61% 1.278,8 57,56% 

Furto 6.476 8.350,4 -22,45% 8.255,6 -21,56% 

Apreensão de drogas 326 564,6 -42,26% 579,3 -43,73% 

Cumprimento de 
mandado de prisão 

589 644,6 -8,62% 606,1 -2,83% 

Total de Registro de 
ocorrências 

29.925 30.835,0 -2,95% 30.961,8 -3,35% 

  



Dados referentes a Outubro 

 

No Estado do Rio de Janeiro 

Dados Estaduais 
Out de 

2018 

Média dos meses 
de Out  

(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Out/2018 

Média do período 
(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Out/2018 

Letalidade violenta 517 459,9 12,43% 460,9 12,17% 

Homicídios dolosos 378 387,9 -2,54% 388,5 -2,71% 

Lesões corporais 
seguidas de morte 

2 3,4 -41,67% 3,2 -38,01% 

Latrocínio 10 15,6 -35,78% 13,9 -28,14% 

Homicídio por 
intervenção policial 

127 53,0 139,62% 55,2 129,96% 

Roubo de carga 651 559,7 16,31% 522,0 24,70% 

Roubo de veículo 4.243 2.761,7 53,64% 2.721,3 55,92% 

Furto 12.368 14.200,0 -12,90% 14.455,6 -14,44% 

Apreensão de drogas 1.735 1.914,7 -9,39% 1.887,4 -8,07% 

Cumprimento de 
mandado de prisão 

1.108 1.478,3 -25,05% 1.467,8 -24,51% 

Total de Registro de 
ocorrências 

65.589 65.358,6 0,35% 63.605,6 3,12% 

 

Na Cidade do Rio de Janeiro 

Dados Municipais 
Out de 
2018 

Média dos meses 
de outubro  

(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 

outubro/2018 

Média do período 
(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 

outubro/2018 

Letalidade violenta 146 141,3 3,34% 144,1 1,30% 

Homicídios dolosos 99 106,6 -7,10% 109,4 -9,54% 

Lesões corporais 
seguidas de morte  

0 1,7 -100,00% 1,6 -100,00% 

Latrocínio 1 7,1 -86,00% 5,3 -81,12% 

Homicídio por 
intervenção policial 

46 25,9 77,90% 27,8 65,55% 

Roubo de carga 288 300,3 -4,09% 273,7 5,21% 

Roubo de veículo 2.104 1.296,9 62,24% 1.278,8 64,52% 

Furto 6.881 7.967,9 -13,64% 8.255,6 -16,65% 

Apreensão de drogas 297 568,7 -47,78% 579,3 -48,73% 

Cumprimento de 
mandado de prisão 

415 604,1 -31,31% 606,1 -31,53% 

Total de Registro de 
ocorrências 

31.427 31.387,1 0,13% 30.961,8 1,50% 



Dados referentes a Novembro 

 

No Estado do Rio de Janeiro 

Dados Estaduais 
Nov de 

2018 

Média dos meses 
de Nov  

(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Nov/2018 

Média do período 
(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Nov/2018 

Letalidade violenta 521 459,7 13,33% 460,9 13,04% 

Homicídios dolosos 374 382,7 -2,28% 388,5 -3,74% 

Lesões corporais 
seguidas de morte 

3 3,9 -22,22% 3,2 -7,01% 

Latrocínio 10 11,6 -13,58% 13,9 -28,14% 

Homicídio por 
intervenção policial 

134 61,6 117,63% 55,2 142,64% 

Roubo de carga 725 603,1 20,20% 522,0 38,88% 

Roubo de veículo 4.074 2.757,0 47,77% 2.721,3 49,71% 

Furto 12.116 13.567,6 -10,70% 14.455,6 -16,18% 

Apreensão de drogas 1.716 1.899,3 -9,65% 1.887,4 -9,08% 

Cumprimento de 
mandado de prisão 

1.233 1.456,6 -15,35% 1.467,8 -16,00% 

Total de Registro de 
ocorrências 

63.281 62.147,0 1,82% 63.605,6 -0,51% 

 

Na Cidade do Rio de Janeiro 

Dados Municipais 
Nov de 

2018 

Média dos meses 
de novembro  

(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 

novembro/20
18 

Média do período 
(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 

novembro/20
18 

Letalidade violenta 157 133,6 17,54% 144,1 8,93% 

Homicídios dolosos 103 99,0 4,04% 109,4 -5,88% 

Lesões corporais 
seguidas de morte  

1 1,7 -41,67% 1,6 -37,78% 

Latrocínio 4 4,1 -3,45% 5,3 -24,49% 

Homicídio por 
intervenção policial 

49 28,7 70,65% 27,8 76,35% 

Roubo de carga 333 315,3 5,62% 273,7 21,65% 

Roubo de veículo 2.038 1.308,7 55,73% 1.278,8 59,36% 

Furto 7.158 7.648,7 -6,42% 8.255,6 -13,30% 

Apreensão de drogas 316 577,0 -45,23% 579,3 -45,45% 

Cumprimento de 
mandado de prisão 

478 567,9 -15,82% 606,1 -21,14% 

Total de Registro de 
ocorrências 

31.266 30.220,4 3,46% 30.961,8 0,98% 



Dados referentes a Dezembro 

 

No Estado do Rio de Janeiro 

Dados Estaduais 
Dez de 
2018 

Média dos meses 
de Dez  

(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Dez/2018 

Média do período 
(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 
Dez/2018 

Letalidade violenta 447 483,9 -7,62% 460,9 -3,01% 

Homicídios dolosos 341 414,3 -17,69% 388,5 -12,23% 

Lesões corporais 
seguidas de morte 

5 4,3 16,67% 3,2 54,98% 

Latrocínio 13 15,4 -15,74% 13,9 -6,59% 

Homicídio por 
intervenção policial 

88 49,9 76,50% 55,2 59,34% 

Roubo de carga 788 758,6 3,88% 522,0 50,95% 

Roubo de veículo 3.813 3.005,7 26,86% 2.721,3 40,12% 

Furto 12.183 14.253,7 -14,53% 14.455,6 -15,72% 

Apreensão de drogas 1.585 1.857,3 -14,66% 1.887,4 -16,02% 

Cumprimento de 
mandado de prisão 

1.147 1.263,9 -9,25% 1.467,8 -21,86% 

Total de Registro de 
ocorrências 

62.043 64.473,9 -3,77% 63.605,6 -2,46% 

 

Na Cidade do Rio de Janeiro 

Dados Municipais 
Dez de 
2018 

Média dos meses 
de dezembro  

(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 

dezembro/20
18 

Média do período 
(de 2011 a 2017) 

Variação em 
relação a 

dezembro/20
18 

Letalidade violenta 134 149,1 -10,15% 144,1 -7,03% 

Homicídios dolosos 87 116,1 -25,09% 109,4 -20,50% 

Lesões corporais 
seguidas de morte  

1 2,0 -50,00% 1,6 -37,78% 

Latrocínio 7 6,0 16,67% 5,3 32,13% 

Homicídio por 
intervenção policial 

39 25,0 56,00% 27,8 40,36% 

Roubo de carga 330 417,1 -20,89% 273,7 20,56% 

Roubo de veículo 1.814 1.431,0 26,76% 1.278,8 41,85% 

Furto 7.084 7.970,0 -11,12% 8.255,6 -14,19% 

Apreensão de drogas 271 581,6 -53,40% 579,3 -53,22% 

Cumprimento de 
mandado de prisão 

382 504,7 -24,31% 606,1 -36,98% 

Total de Registro de 
ocorrências 

30.290 31.210,3 -2,95% 30.961,8 -2,17% 

 



Roubo de Carga 

Foram registradas as seguintes sequências de dados em relação ao roubo de carga 

no Estado do Rio de Janeiro – 577 – 651 – 725 – 788. Nota-se, portanto, uma 

tendência de aumento na série. No município a sequência foi 270 – 288 – 333 – 330, 

na qual também se verifica uma tendência de aumento. O Instituto de Segurança 

Pública, organização que produz os dados que servem de fonte para este boletim, 

comparou os dados de outra forma e divulgou em sua página na Internet2 que “Nos 

roubos de cargas, a redução em relação a dezembro de 2017 foi de 32%. Nos 

últimos três meses, a queda em relação ao mesmo período de 2017 foi de 28%. Os 

roubos de veículos apresentaram uma queda de 15% em relação a dezembro de 

2017 e de 6% em relação a novembro de 2018”. 

 

Furto 

A quantidade de furtos aumentou discretamente no Estado e no Município em 

termos absolutos e considerado o período. Entretanto, segundo a nossa 

metodologia de comparação histórica, houve uma redução significativa em relação 

aos parâmetros adotados (em torno de 14 a 16% em ambos os entes federados). 

 

Roubo de Veículos 

A quantidade de roubo de veículos no Estado se manteve estável no período com 

uma pequena variação para baixo, de 4.243 em outubro para 3.813 em dezembro. 

O roubo de veículos é exagerado. Tanto na Capital, quanto no Estado como um 

todo, houve uma elevação em relação às médias históricas. 

 

Cumprimento de Mandado de Prisão 

A quantidade de cumprimento de mandados de prisão tomou uma tendência de 

queda no Estado e no Município em relação aos números absolutos do período e 

variando predominantemente de 16 a 36% segundo a metodologia do OLERJ.  

 

Total de Registro de Ocorrências 

A quantidade de registro de ocorrências diminuiu discretamente considerados os 

dados do período em sequência. 

A sequência estadual foi de 62.376 – 65589 – 63.281 – 62.043. A municipal foi 

29.925 – 31.427 – 30.220 – 30.290. Observa-se a tendência de queda ao final de 

ambas as séries.  

 

  

                                            
2 Idem. 



 

 

 

Letalidade Violenta 

O indicador de letalidade violenta oscilou tanto no estado quanto no município. 

Após uma elevação em números absolutos na sequência, o mês de dezembro 

apresentou uma queda. 

A sequência estadual foi: 504 – 517 – 520 – 447 e a municipal: 140 – 146 – 157 – 

134. 

Entretanto, de acordo com a metodologia do ISP3, é possível outra análise: 

No penúltimo mês do ano, o indicador letalidade violenta (homicídio 

doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por 

intervenção de agente do Estado) registrou queda de 13% em 

relação ao mesmo período do ano passado: foram 521 vítimas. Nos 

últimos três meses (setembro, outubro e novembro), a queda foi de 

14% quando comparado com o mesmo período de 2017 e de 7% 

em relação aos três meses anteriores de 2018 (junho, julho e 

agosto). Os homicídios dolosos também apresentaram queda em 

novembro, de 18%, em relação ao mesmo período do ano passado. 

Quando analisamos um período mais longo, observamos redução 

de 19% nos últimos três meses em relação ao mesmo período de 

2017 e de 1% em relação aos três meses anteriores de 2018. Ainda 

nos crimes contra a vida, é importante ressaltar que os latrocínios 

também registraram queda de 37,5% em novembro de 2018 em 

relação a novembro do ano passado. Nas mortes por intervenção de 

agente do Estado, o aumento em relação a novembro do ano 

anterior foi de 7%, porém, na comparação de setembro a novembro 

com os três meses anteriores de 2018, houve queda de 20%. 

 

Apreensão de Drogas 

A quantidade de ocorrências de apreensões de drogas diminuiu no Estado e 

oscilou na capital. A diminuição foi bem significativa no Estado. No Município, 

houve uma oscilação com tendência da alta no final da sequência. Apontamos, 

mais uma vez, que a quantidade de ocorrências pode não indicar o efetivo 

enfrentamento ao tráfico de drogas, que deve ser realizado em relação aos 

grandes carregamentos. 

 

  

                                            
3 Disponível em: <http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=414>.Acesso em 20 jan 2019. 



 


