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O Instituto de Segurança Pública 
(ISP) é uma autarquia vinculada à Vice-
Governadoria do Estado do Rio de 
Janeiro. Com 20 anos de existência, o 
ISP conta com grande conhecimento 
acumulado no desenvolvimento de 
metodologias de análise de dados 
relativos à área de segurança. Sua 
missão é “produzir informações e 
disseminar pesquisas e análises com 
vistas a subsidiar a implementação 
de políticas públicas de segurança 
e assegurar a participação social na 
construção dessas políticas”.

Por um lado, o ISP é a principal 
instituição pública de transparência 
dos dados de segurança do estado 
para a sociedade, fomentando com 
informações e análises o debate sobre 
políticas públicas para o setor. Por outro, 
as informações e as análises geradas 
pelo ISP são fundamentais para que 
as forças de segurança do estado 
façam seu planejamento operacional 
embasado em análise criminal de 
qualidade e para que os níveis 
estratégicos da Secretaria de Estado de 
Polícia Militar e da Secretaria de Estado 
de Polícia Civil formulem suas ações.

Compreender os diversos tipos de 
fenômenos criminais é essencial para 
enfrentar os problemas da área de 
segurança pública. Ao mesmo tempo, 

Instituto de Segurança Pública: 20 anos de transparência

a  alocação de recursos operacionais 
baseada em evidências é o que a 
literatura internacional especializada 
consagra como a estratégia mais eficaz 
de combate à criminalidade. O ISP possui 
um corpo técnico altamente capacitado 
e qualificado para consolidar e analisar 
dados, transformá-los em informações 
relevantes, georreferenciar ocorrências 
criminais e construir pesquisa aplicada 
à formulação de políticas públicas. 

O ISP também é o responsável 
pela coordenação dos Conselhos 
Comunitários de Segurança, 
canal de participação social e de 
comunicação entre a comunidade 
e os representantes das forças de 
segurança estaduais em cada região, 
na busca comum pela redução da 
violência e pela Coordenadoria de 
Sistema de Metas, responsável pelo 
monitoramento dos Indicadores 
Estratégicos de Criminalidade, além de 
fornecer ferramentas para o alcance de 
resultados pela Secretaria de Estado de 
Polícia Civil e pela Secretaria de Estado 
de Polícia Militar.

Este relatório tem por objetivo elencar 
as principais atividades concretizadas 
ou iniciadas pelo ISP no ano de 2019, 
dando transparência e complementando 
a prestação de contas do período. 



LANÇAMENTOS DE 2019
Publicações                                       

Infográficos                                      

Intolerância religiosa em perspectiva
Principais números para o estado do Rio de Janeiro

Delitos relacionados à intolerância religiosa:

• “Injúria por preconceito” (art. 140 § 3 do Código Penal): injúrias que fazem
uso de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição
de pessoa idosa ou portadora de deficiência;

• “Preconceito de cor e raça” (Lei 7.716/1989): crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional;

• “Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo”:
escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função
religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso;
vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.



AULAS, APRESENTAÇÕES E SEMINÁRIOS

Apresentação das pesquisas do ISP em outros municípios: Mesquita, Niterói, 

Petrópolis, Teresópolis, Resende, Nova Iguaçu, Nilópolis, São Gonçalo e Itaboraí.

Apresentação sobre o trabalho do Instituto de Segurança Pública para jornalistas 

de veículos impressos.

Apresentação de dados sobre vitimização policial para a Secretaria de Estado de 

Vitimados.

Aulas de análise criminal e estatística para a Escola Superior de Guerra.

Aulas para o Curso Superior de Polícia Integrada no Instituto Coppead da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aulas na Academia de Polícia Sylvio Terra e na Escola de Inteligência de Segurança 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, ambas da Secretaria de Estado de Polícia 

Civil (Sepol).

Organização do seminário “Gestão na Área de Segurança Pública”.

Organização do seminário “Desafios e Perspectivas do Sistema de Metas da 

Segurança Pública”.

Organização do “III Workshop de Melhorias Contínuas do SIM”.



visitas nos CCS 
em todo o estado

33

pedidos atendidos via Lei 
de Acesso à Informação

policiais 
capacitados para 
o uso do ISPGeo

Conselhos Comunitários de 
Segurança (CCS) em

novos CCS 
implementados

reuniões 
realizadas

graduandos participaram 
do projeto Visitas Guiadas

14  novas 
diretorias de CCS 

eleitas

reuniões de Nível 3 
e 2 realizadas pela 

Coordenadoria do Sistema 
de Metas

+400 90

+700 8

145

65

funcionamento em 45 
municípios

65

NÚMEROS DE 2019

+173  mil 
acessos ao site



REDES SOCIAIS

Impressões

1.697.700
Seguidores

1.914

Tweets

1.035
Menções

3.434

Alcance das publicações

54.526
Seguidores

736



CHEGADA DA COORDENADORIA DO SISTEMA DE METAS

Em maio de 2019, a Coordenadoria 

do Sistema de Metas e 

Acompanhamento de Resultados 

Coordenadoria do Sistema de Metas 

e Acompanhamento de Resultados

passou a integrar a estrutura do Instituto de Segurança Pública. A Coordenadoria é 

responsável por coordenar, disseminar, implementar, avaliar e zelar pelo cumprimento 

da metodologia do programa; promover a melhoria contínua do programa; fomentar as 

capacitações necessárias para o funcionamento da metodologia; discutir, no âmbito das 

Regiões Integradas de Segurança Pública e Áreas Integradas de Segurança Pública, 

temáticas específicas com base nos diagnósticos locais e fomentar e dinamizar o 

planejamento integrado de ações com foco na obtenção de resultados otimizados em 

segurança.

VII Fórum dos Conselhos 

Comunitários de Segurança

COORDENADORIA DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE 
SEGURANÇA

Em outubro, a Coordenadoria 

dos Conselhos Comunitários de 

Segurança (CCS) promoveu o VII 

Fórum dos Conselhos Comunitários 

de Segurança, com a participação 

do Vice-Governador do Estado do 

Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Com 

o objetivo de fomentar a discussão acerca das contribuições dos CCS para a segurança 

pública no ano que marca seus 20 anos de atuação no estado, o evento contou com 

cerca de 400 participantes.



REUNIÃO DE NÍVEL 1

Em abril foi realizada a Reunião 

de Nível 1 no Centro Integrado 

de Comando e Controle, com a 

presença do Governador do Estado 

do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. 

As reuniões de nível são encontros 

do nível operacional ao estratégico, 

onde as polícias Civil e Militar 

realizam o diagnóstico dos problemas locais de violência e criminalidade, planejam ações 

integradas, monitoram e avaliam seus resultados.

REVISTA CADERNOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA

Publicação da 11ª edição da revista eletrônica Cadernos de Segurança Pública, editada 

pelo ISP como um espaço para a discussão de práticas de gestão em segurança 

pública. A edição de número 11, de fevereiro de 2019, teve como temática o Uso de 

Evidências na Gestão da Segurança Pública, e trouxe seis artigos que mostram como o 

uso de informações pode levar a melhores tomadas de decisão, com base em evidências 

científicas.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Reestruturação operacional da TI do ISP.

Construção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC-
ISP) 2020/2021.



CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS 
DE SEGURANÇA DO ESTADO

A análise das estatísticas é uma rotina diária do Instituto de 

Segurança Pública. Além da divulgação mensal das estatísticas 

oficiais de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, em 

2019 o ISP passou a enviar diariamente um acompanhamento 

com os principais indicadores criminais para a cúpula do Governo 

do Estado.

Para a divulgação mensal, o ISP tira uma foto dos registros de 

ocorrência no primeiro dia útil do mês e tem até o 11º dia útil do 

mês para enviar aos gestores do Sistema de Metas as estatísticas 

oficiais referentes ao mês anterior. Essa comunicação é feita via 

e-mail e pelo portal ISPGeo. A divulgação ao público externo é feita 

em seguida, por meio do site do ISP, e divulgada para a mídia por 

meio de release e postagens nas redes sociais oficiais do Instituto.

Tecnologia a serviço da Segurança Pública

O que é?

O ISPGeo é um portal de tratamento, análise, integração e visualização de dados 

georreferenciados e tabulares, com capacidade de integração entre diversas bases de 

dados, além de possibilitar a edição dos mapas por parte dos setores operacionais das 

Polícias. O portal entrou em funcionamento em julho de 2016, alimentado pela base de 



Em 2019, o Instituto de 

Segurança Pública ini-

ciou uma parceria com a 

Delegacia de Roubos e 

Furtos de Carga (DRFC) 

da Secretaria de Estado 

de Polícia Civil. O objetivo 

principal era propor formas 

específicas de estruturação, representação e análise, a fim de transformar dados em in-

formações pertinentes à rotina operacional da delegacia, construindo conhecimentos de 

forma conjunta. O desdobramento da parceria consistiu na criação, por parte do ISP, de 

um conjunto de produtos de caráter técnico-tecnológico para facilitar o trabalho diário da 

DRFC. Foi construída uma ferramenta dentro do ISPGeo para input contínuo e dinâmico 

de dados por parte da DRFC, além de permitir a visualização dos dados a serem imputa-

dos. Outro fruto desta parceria foi o confecção de um dossiê com um panorama dos 

roubos de carga e suas dinâmicas no estado.

dados de registros de ocorrência da 

Secretaria de Estado de Polícia Civil e 

do serviço 190 da Secretaria de Estado 

de Polícia Militar. O portal é utilizado 

pelos batalhões e delegacias em dois 

módulos: o de análise georreferenciada 

e o de análise gráfica. Com isso, o ISP 

propicia o aprimoramento da análise criminal e possibilita uma alocação mais eficiente 

dos recursos policiais no estado do Rio de Janeiro.



Instituição Objetivo

Secretaria de Estado de Governo e 
Relações Institucionais

Troca de informações

Departamento de Trânsito do Estado do 
Rio de Janeiro

Elaboração do Dossiê Trânsito e 
estruturação da sala de aula do Instituto 
com 20 computadores

Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro

Estágio de alunos dos cursos de geografia 
e economia

Secretaria Municipal de Segurança, 
Ordem Pública e Cidadania de Mesquita

Troca de dados de eventos criminais e 
desordem urbana

Procuradoria Geral do Estado do Rio de 
Janeiro

Representação judicial

Secretaria de Estado de Turismo
Encaminhamento de dados relativos à 
segurança turística

Secretaria de Estado de Vitimados Envio de informações para auxílio à pasta

Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Acordo de cooperação para 
desenvolvimento de ações nas áreas 
de pesquisa, captação de recursos e 
empresas externas

Universidade Federal Fluminense
Estágio de alunos do curso de Segurança 
Pública

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-
Rio)

Troca de dados de locais com fiscalização 
eletrônica

Disque Denúncia Troca de dados

Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS)
Acordo de cooperação técnica para o 
chatbot da Alda

PARCERIAS



O Fluminense                                         

ISP NA MÍDIA
O Globo Online                                 Globo News                              

O dia                                       

Diário de Notícias (Portugal)                                

Extra



A equipe do Instituto de Segurança Pública é multidisciplinar, formada por policiais civis, poli-
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EQUIPE
ciais militares, administradores, 
bacharéis em direito, cientistas 
políticos, cientistas sociais, comu-
nicólogos, contadores, designer 
gráfico, estatísticos, economistas, 
geógrafos, sociólogos e membros 
de carreiras públicas do ciclo de 
gestão do estado, como os es-
pecialistas em políticas públicas e 
gestão governamental.




