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Rio ends 2018 with lowest number of homicides since 1991 

The state of Rio de Janeiro closed 2018 with a significant decrease in the number of 
murders. It was the December with the lowest number of victims of the past 27 years. 
Taking the monthly records into account, according to the Public Security Institute (ISP), 
official statistics agency, it was the lowest number of deaths since November 2015: 341. 
When we compare with the same month in 2017, the reduction was of 23%, and, in 
comparison with November 2018, the reduction was of 1%. In the months of October, 
November and December, there was a decrease of 21% in comparison with the same period 
of 2017 and 5% in comparison with the three previous months of 2018 (July, August and 
September). 

The indicator of violent lethality (murder, robbery aggravated by death, bodily injury 
followed by death and death by intervention of State agent) also presented significant 
results: it was the lowest since December 2015, with 447 victims, a reduction of 18% in 
comparison with December 2017 and 14% in comparison with November 2018. For deaths 
by intervention of State agent, the increase in comparison with December of the previous 
year was of 3.5%, however, comparing the last quarter of the year (October, November and 
December), with the previous quarter (July, August and September), there was a decrease of 
16%. 

In cargo thefts, the reduction in comparison with December 2017 was of 32%. In the last 
three months, the decrease in comparison with the same period in 2017 was of 28%. Vehicle 
thefts presented a decrease of 15% in comparison with December 2017, and 6% in 
comparison with November 2018. The data disclosed by ISP refers to the security incident 
reports drafted in every Civil Police station, in the capital and inland, during the month of 
December. 
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Rio fecha 2018 com menor número de homicídios desde 1991 

O estado do Rio de Janeiro fechou 2018 com registro de queda significativa no número de 
homicídios dolosos. Foi o dezembro com o menor número de vítimas dos últimos 27 anos. 
Considerando os registros mensais, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão 
oficial de estatísticas, foi o menor número de mortes desde novembro de 2015: 341. 
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 meses de 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). 

O indicador letalidade violenta (homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de 
morte e morte por intervenção de agente do Estado) também apresentou resultados 
expressivos: foi o menor desde dezembro de 2015, com 447 vítimas, uma redução de 18% 
em relação a dezembro de 2017 e de 14% em relação a novembro de 2018. 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. Os dados divulgados pelo ISP são referentes aos registros de 
ocorrência lavrados em todas as delegacias da Polícia Civil, na capital e no interior, durante o 
mês de dezembro. 
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