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Um dos objetivos do OLERJ, previsto no ato de sua criação (Ato da Mesa nº 217, de 2018), 
é o monitoramento de dados e informações referentes à segurança pública no estado 
do Rio de Janeiro.

Para o cumprimento desse objetivo, o OLERJ selecionou 10 indicadores para 
monitorar os índices criminais do Estado e de seus 92 municípios. São eles: 

1 – Registro de Ocorrências (totais); 

2 – Prisões efetuadas; 

3 – Cumprimento de mandado de prisão; 

4 – Estupros; 

5 – Policiais mortos em serviço (geral): 

- Policiais Civis mortos em serviço; e 

- Policiais Militares mortos em serviço; 

6 – Apreensão de drogas; 

7 – Roubos (em geral): 

- Roubo a estabelecimento comercial; 

- Roubo a residência; 

- Roubo a transeunte; 

- Roubo de celular; 

- Roubo de carga 

- Roubo de veículo; 

- Roubo em coletivo; 

8 – Furtos (em geral); 

9 – Lesão corporal dolosa; 

10 – Letalidade violenta (geral): 

- Homicídio doloso; 

- Lesão corporal seguida de morte; 

- Latrocínio; e 

- Homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.
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Esses indicadores foram escolhidos porque são os que melhor representam a 
situação criminal de determinada localidade, além de serem os que mais impactam a 
sensação de segurança da população.

O acompanhamento desses indicadores contará com os dados publicados 
mensalmente pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), que é uma autarquia 
vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O ISP foi 
criado em 1999 e conta com grande conhecimento no desenvolvimento de análise 
de dados relativos à Segurança Pública.  

Assim, a forma de monitoramento do OLERJ será pela publicação de boletins 
mensais, sempre na segunda quinzena, contendo breves análises sobre as 
variações nos indicadores criminais do Estado e da cidade do Rio de Janeiro 
durante o período de Intervenção Federal. A população também poderá consultar, 
pelo próprio site do OLERJ, a evolução dos indicadores de cada município 
fluminense de maneira individualizada.

O primeiro boletim do OLERJ analisará os indicadores do Estado e da cidade do Rio 
de Janeiro com base nos dados criminais divulgados pelo ISP referentes ao mês de 
março, primeiro mês da Intervenção Federal.

O período de análise é a partir de 2011, início do governo de Sergio Cabral Filho, e 
se estende até a intervenção, já no governo de Luiz Fernando Pezão. Para o Estado e 
para a cidade do Rio de Janeiro, os números apresentados são em termos absolutos. 
Na consulta individual de cada município, a metodologia de apresentação dos 
dados é o número de registros para cada grupo de 100 mil habitantes, o que facilita 
o comparativo entre municípios menores. 

Boletim de Abril/2018

No Estado do Rio de Janeiro
Dos dez indicadores analisados, cinco chamam atenção pelo nível de variação neste 
primeiro mês de intervenção: apreensão de drogas, furtos, roubo de veículos, 
roubo de carga e  letalidade violenta. 

 
 

DADOS ESTADUAIS

 

Março de 2018

Média dos meses de 
março (desde 2011)

Média do período  
(de 2011 a 2018)

Valor
Variação em 

relação a 
Março/2018

Valor
Variação em 

relação a 
Março/2018

Apreensão de drogas 1436 1910,0 -24,8% 1881,2 -23,7%
Total de furtos 11543 15069,1 -23,4% 14383,9 -19,8%

Roubo de veículo 5538 3173,3 74,5% 2804,9 97,4%
Roubo de carga 917 514,9 78,1% 534,3 71,6%

Indicador de  
Letalidade Violenta 636 527,0 20,7% 466,2 36,4%

Homicídios Dolosos 503 440,0 14,3% 391,3 28,5%
Homicídios por  

Intervenção Policial 109 67,1 62,4% 57,5 89,6%
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Indicador de Apreensão de Drogas
A quantidade de apreensões de drogas caiu após a intervenção. A queda foi de 
24,8% em relação à média de todos os meses de março desde 2011 e de 23,7% em 
relação ao período de 2011 a 2018.
Foram registradas 1.436 apreensões de drogas no Estado do Rio de Janeiro no último 
mês. Esse número fica abaixo da média referente ao mês de março (desde 2011), que 
é de 1.910, e abaixo da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 1.881.
 
Indicador de Furtos
A quantidade de furtos caiu após a intervenção. A queda foi de 23,4% em relação à 
média de todos os meses de março desde 2011 e de 19,8% em relação ao período 
de 2011 a 2018. 
Foram registrados 11.543 furtos no Estado do Rio de Janeiro no último mês. Esse número 
fica bem abaixo da média referente ao mês de março (desde 2011), que é de 15.069, e 
abaixo da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 14.383.
 
Indicador de Roubo de Veículos
A quantidade de roubo de veículos subiu após a intervenção. O aumento foi de 
74,5% em relação à média de todos os meses de março desde 2011 e de 97,4% em 
relação ao período de 2011 a 2018. 
Foram registrados 5.538 roubos de veículos no Estado do Rio de Janeiro no último 
mês. Esse número fica acima da média referente ao mês de março (desde 2011), que 
é de 3.173, e bem acima da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 2.804. 

Indicador de Roubo de Carga
A quantidade de roubo de carga subiu após a intervenção. O aumento foi de 78,1% 
em relação à média de todos os meses de março desde 2011 e de 71,6% em relação 
ao período de 2011 a 2018. 
Foram registrados 917 roubos de carga no Estado do Rio de Janeiro no último mês. 
Esse número fica acima da média referente ao mês de março (desde 2011), que é de 
514, e bem acima da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 534. 
 
Indicador de Letalidade Violenta
O indicador de letalidade subiu após a intervenção. Esse indicador é composto por 
quatro variáveis: a) homicídio doloso; b) lesão corporal seguida de morte; c) latrocínio; 
e d) homicídio decorrente de intervenção policial. O aumento foi de 20,7% em relação 
à média de todos os meses de março desde 2011 e de 36,4% em relação ao período 
de 2011 a 2018. 
Foram registrados 636 casos de letalidade no Estado do Rio de Janeiro no último mês. 
Esse número fica acima da média referente ao mês de março (desde 2011), que é de 527, 
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Na Cidade do Rio de Janeiro
O OLERJ também avaliará mensalmente os indicadores da cidade do Rio de Janeiro 
de maneira especial porque é lá que a maioria das ações da Intervenção tem se 
concentrado até o momento.  
 
Dos dez indicadores analisados, cinco chamam atenção pelo nível de variação neste 
primeiro mês de intervenção: cumprimento de mandado de prisão, apreensão de 
drogas, furtos, roubo de veículo e roubo de carga.

DADOS MUNICIPAIS Março de 2018

Média dos meses de 
março (desde 2011)

Média do período  
(de 2011 a 2018)

Valor
Variação em 

relação a 
Março/2018 Valor

Variação em 
relação a 

Março/2018
Cumprimento de  

Mandado de Prisão 457 576,0 -20,7% 632,4 -27,7%

Apreensão de drogas 308 583,0 -47,2% 632,4 -51,3%
Total de furtos 6732 8712,0 -22,7% 8005,1 -15,9%

Roubo de veículo 2543 1836,0 38,5% 1608,0 58,1%
Roubo de carga 398 325,0 22,5% 376,0 5,9%

Indicador de Cumprimento de Mandado de Prisão
A quantidade de mandados de prisão cumpridos diminuiu após a intervenção.  
A diminuição foi de 20,7% em relação à média de todos os meses de março 
desde 2011 e de 27,7% em relação ao período de 2011 a 2018. 
Foram cumpridos 457 mandados de prisão na cidade do Rio de Janeiro no último mês. 
Esse número fica abaixo da média referente ao mês de março (desde 2011), que é de 
576, e abaixo da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 632. 

Indicador de Apreensão de Drogas
A quantidade apreensões de drogas diminuiu substancialmente após a intervenção. 
A diminuição foi de 47,2% em relação à média de todos os meses de março desde 
2011 e de 51,3% em relação ao período de 2011 a 2018. 
Foram registradas 308 apreensões de drogas na cidade do Rio de Janeiro no  
último mês. Esse número fica bem abaixo da média referente ao mês de março 
(desde 2011), que é de 583, e abaixo da média histórica dos últimos 8 anos,  
que é de 632. 

e acima da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 466.
Das quatro variáveis, a que mais chama atenção é a quantidade de homicídios 
decorrentes de intervenção policial. Somente nesse indicador, houve um aumento 
62,4% em relação à média de todos os meses de março, e de 89,6% em relação ao 
período de 2011 a 2018.
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Indicador de Furtos
A quantidade de furtos diminuiu após a intervenção. A diminuição foi de 22,7% em 
relação à média de todos os meses de março desde 2011 e de 15,9% em relação  
ao período de 2011 a 2018. 
Foram registrados 6.732 furtos na cidade do Rio de Janeiro no último mês. Esse número 
fica abaixo da média referente ao mês de março (desde 2011), que é de 8.712, e abaixo 
da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 8.005.

Indicador de Roubo de Veículos
A quantidade de roubo de veículos aumentou após a intervenção. O aumento foi 
de 38,5% em relação à média de todos os meses de março desde 2011 e de 58,1% 
em relação ao período de 2011 a 2018. 
Foram registrados 2.543 furtos na cidade do Rio de Janeiro no último mês.  
Esse número fica acima da média referente ao mês de março (desde 2011),  
que é de 1.836, e acima da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 1608.

Indicador de Cumprimento de Mandado de Prisão
A quantidade de mandados de prisão cumpridos diminuiu após a intervenção.  
A diminuição foi de 20,7% em relação à média de todos os meses de março desde 
2011 e de 27,7% em relação ao período de 2011 a 2018. 
Foram cumpridos 457 mandados de prisão na cidade do Rio de Janeiro no 
último mês. Esse número fica abaixo da média referente ao mês de março (desde 2011), 
que é de 576, e abaixo da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 632. 

Indicador de Apreensão de Drogas
A quantidade apreensões de drogas diminuiu substancialmente após a intervenção. 
A diminuição foi de 47,2% em relação à média de todos os meses de março desde 
2011 e de 51,3% em relação ao período de 2011 a 2018. 
Foram registradas 308 apreensões de drogas na cidade do Rio de Janeiro no  
último mês. Esse número fica bem abaixo da média referente ao mês de março 
(desde 2011), que é de 583, e abaixo da média histórica dos últimos 8 anos,  
que é de 632. 
 
Indicador de Furtos
A quantidade de furtos diminuiu após a intervenção. A diminuição foi de 22,7% em 
relação à média de todos os meses de março desde 2011 e de 15,9% em relação  
ao período de 2011 a 2018. 
Foram registrados 6.732 furtos na cidade do Rio de Janeiro no último mês. Esse número 
fica abaixo da média referente ao mês de março (desde 2011), que é de 8.712, e abaixo 
da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 8.005.

Olerj

6



7

Indicador de Roubo de Veículos
A quantidade de roubo de veículos aumentou após a intervenção. O aumento foi de 
38,5% em relação à média de todos os meses de março desde 2011 e de 58,1% em 
relação ao período de 2011 a 2018. Foram registrados 2.543 furtos na cidade do Rio 
de Janeiro no último mês.  
Esse número fica acima da média referente ao mês de março (desde 2011),  
que é de 1.836, e acima da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 1608.

Indicador de Roubo de Carga
A quantidade de roubo de carga aumentou após a intervenção. O aumento foi de 
22,5% em relação à média de todos os meses de março desde 2011 e de 5,9% em 
relação ao período de 2011 a 2018. 
Foram registrados 398 roubos de carga na cidade do Rio de Janeiro no último mês. 
Esse número fica acima da média referente ao mês de março (desde 2011), que é  
de 325, e acima da média histórica dos últimos 8 anos, que é de 376.




