
Ranking de Letalidade Violenta na Baixada Fluminense  

Em 2018 foram registrados 2142 casos de letalidade violenta na Baixada Fluminense, sendo 71,2% dessas 
mortes decorrentes de homicídio, 25,4% de homicídios decorrentes de intervenção policial, 2,8% de latrocínio e 
0,4% lesão corporal seguido de morte. No total, um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior, represen-
tando 56 mortes a cada 100 mil habitantes na Baixada (enquanto na capital carioca foram registradas 29,9 
mortes violentas a cada 100 mil). O perfil das vítimas, em geral, é o de jovens (até 24 anos) pretos e pardos, 
com baixa escolaridade e do sexo masculino. Dessa forma, podemos afirmar que na Baixada Fluminense está 
em curso o processo de genocídio da juventude negra e pobre do território.  

A tendência de diminuição dos casos de homicídios e letalidade no Rio de Janeiro ao longo 
dos anos 2000 não é verificada na Baixada Fluminense. Pelo contrário, houve um aumen-
to da violência na região resultado de um processo de expansão da violência para outras 
áreas metropolitanas com da implementação das UPPs na capital. O constante crescimen-
to da Taxa de Letalidade Violenta¹, principalmente na Baixada, indica uma ineficiência na 
execução das políticas de Segurança Pública. A partir dos dados sobre violência disponibili-
zado pelo acervo online do ISP, o Boletim DMJR elaborou a Taxa de Letalidade Violenta 
para os municípios da Baixada Fluminense. Em 2018 foi registrado o maior índice de mor-
tes violentas em Japeri, com 102,9 mortes a cada 100 mil habitantes, seguido por Itaguaí e 
Queimados, com 93,7 e 83,7 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, respectivamente. 

Letalidade Violenta na Baixada 

“... E olha quE EssE númEro dE jovEns mor-

tos ainda é maior, pois temos aqui na Bai-

xada, muito desaparecimentos forçados 

rEalizados pEla polícia E milícia.”                                                       

(Depoimento de Mãe de vítima da Violência de 

Estado na Baixada) 

¹O indicador de Letalidade Violenta é composto por outros 4 indicadores, são eles: homicídio doloso, homicídio decorrente 

de intervenção policial,  latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte. 

Contato                          
dmj.racial@gmail.com 

 



Autos de Resistência na Baixada  
Entre os homicídios cometidos por policiais em 
situação de confronto, mais conhecidos como au-
tos de resistência, somente no ano de 2018, foram 
registrados 545 casos de assassinato na Baixada, 
um aumento de 58,8% em comparação a 2017 
(343 casos)! Ao observarmos a trajetória ao longo 
da década é possível perceber um aumento dos 
casos de auto de resistência na Baixada a partir 
do ano de 2012, em certos períodos o número de 
mortes decorridas de intervenção policial na Bai-
xada chega a ser maior do que na Capital, mes-
mo considerando o número muito inferior de De-
partamento de Polícias e Batalhão existente na 
Baixada. 

O DMJR objetiva colocar a superação das violências de Estado e racismo institucional e estrutural 
como centro do debate sobre segurança pública na Baixada Fluminense, entendendo que o direito à 

vida precisa ser preservado sob qualquer hipótese.  

“A única luta que se perde é aquela que se abandona.” (Carlos Marighella)  

Se a Taxa de Letalidade Violenta é alta, por outro 
lado, a Taxa de Investigação de Crimes por letalida-
de violenta registrou no segundo semestre de 2017, 
que apenas 17% dos casos foram resolvidos com êxito 
(83% dos casos ainda sem resolução). Ademais, res-
salta-se a importância do enfrentamento de um 
racismo institucionalizado e da necessidade de des-
militarização da política de segurança pública  com 
a finalidade de garantir a vida dessas pessoas.                                                                            
¹Taxa de elucidação de letalidade violenta  

 

Taxa de Investigação¹ 

Homicídios na Baixada 

 

Uma das principais facetas da desigualdade raci-
al no Brasil é a forte concentração de homicídios 
na população negra. A cada 23 minutos, um jo-
vem negro é assassinado no Brasil. Todo ano, 
23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são mortos. 
A taxa de homicídios entre jovens negros é quase 
4 vezes maior do que a verificada entre os bran-
cos e, algumas das áreas de maior violência letal 
do Estado do Rio de Janeiro se concentram nos 
municípios da Baixada Fluminense.  

A Baixada Fluminense possui mais de 18 mil as-
sassinatos ao longo dos últimos 10 anos, o municí-
pio de Queimados registrou o maior taxa de ho-
micídios em todo o estado do Rio de Janeiro. 

 


