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O signatário remete, para o devido encaminhamento, retificações das incidências criminais do estado do Rio de Janeiro, 
relativas ao período de janeiro a março de 2015 devidas à Resolução SESEG n° 305, de 13 de janeiro de 2010, tal 
como se segue: 
 
 
Janeiro 2015  
 
Após análise dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, alguns dados referentes ao número de delitos no mês de 
janeiro de 2015 foram modificados. Dentre as alterações destacam-se o número de vítimas de homicídio doloso que 
reduziu de 442 para 439, ou seja, três (03) vítimas a menos; o número de lesão corporal seguida de morte que diminuiu 
uma (01) vítima, de duas para uma, o número de vítimas de homicídio tentado que diminuiu de 621 para 618, ou seja, 
três (03) vítimas a menos. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a estabelecimento comercial sofreu alteração de 664 
para 666, ou seja, duas (02) ocorrências a mais, o roubo de veículo diminuiu de 2.878 para 2.874, ou seja, quatro (04) 
ocorrências a menos; o roubo de carga aumentou de 733 para 735, ou seja, duas (02) a mais, o roubo a transeunte 
reduziu de 6.978 para 6.928, ou seja, menos 50 ocorrências, o roubo em interior de coletivo sofreu alteração de 719 
para 702, ou seja, dezessete (17) ocorrências a menos, o roubo de telefone celular foi de 920 para 915, menos cinco 
(05) ocorrências; o estelionato sofreu alteração de 3.170 para 3.171, ou seja, uma (01) ocorrência a mais; o total de 
roubos foi alterado de 14.406 para 14.367, menos 39 ocorrências; e o total de furtos aumentou de 16.344 para 16.354, 
mais 10 ocorrências. O número mortes por auto de resistência alterado de 64 para 65 mortes, ou seja, mais uma (01) 
morte. O número de Prisões alterado de 2.870 para 3.430, ou seja, um aumento de 560 prisões e Apreensão de 
Adolescente alterada de 774 para 956, ou seja, um aumento de 182 apreensões de adolescentes, utilizando nova 
metodologia do ISP através de dados disponibilizados pela PCERJ. 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro 2015 
 
No mês de fevereiro de 2015 houve retificação em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, que passou de 
324 para 326 vítimas, ou seja, duas (02) vítimas a mais, o número de vítimas de roubo seguido de morte (latrocínio) que 
diminuiu de 11 para 10, ou seja, uma (01) vítima a menos, o número de vítimas de homicídio tentado sofreu diminuição 
de uma (01) vítima, passando de 480 para 479 vítimas e o número de lesão corporal dolosa que diminuiu de 6.758 para 
6.757, ou seja, uma (01) vítima a menos.  Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a estabelecimento comercial sofreu 
alteração de 559 para 562, ou seja, aumento de três (03) ocorrências; o roubo a transeunte foi de 6.470 para 6.421, ou 
seja, menos quarenta e nove (49) ocorrências; o roubo interior de coletivo reduziu de 505 para 499 ocorrências, menos 
seis (06) casos; o roubo de telefone celular reduziu de 914 para 906, menos oito (08) ocorrências; o total de roubos foi 
alterado de 12.901 para 12.873, menos 28 ocorrências; e o total de furtos aumentou de 17.289 para 17.304, mais 15 
ocorrências. O número de Prisões alterado de 2.861 para 3.329, ou seja, um aumento de 468 prisões e Apreensão de 
Adolescente alterada de 707 para 921, ou seja, um aumento de 214 apreensões de adolescentes, utilizando nova 
metodologia do ISP através de dados disponibilizados pela PCERJ. 
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Março 2015 
 
No mês de março de 2015 houve retificação em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, que passou de 384 
para 382 vítimas, ou seja, duas (02) vítimas a menos, o número de vítimas de tentativa de homicídio aumentou de 543 
para 545, mais duas (02) vítimas, o número de vítimas de lesão corporal dolosa sofreu redução de duas (02) vítimas, 
passando de 6.797 para 6.795 vítimas. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo de telefone celular diminuiu de 910 para 
904, ou seja, seis (06) ocorrências a menos; o número de roubo de veículo diminuiu de 2.865 para 2.861, ou seja, 
menos quatro (04) ocorrências; o número de roubo de cargas aumentou 547 para 548, ou seja, uma (01) ocorrência a 
mais, o número de roubo a transeunte reduziu de 6.183 para 6.145, trinta e oito (38) ocorrências a menos; o número de 
roubo em coletivo reduziu de 602 para 586, ou seja, menos dezesseis (16) ocorrências; o total de extorsão com 
momentânea privação da liberdade aumentou de 16 para 17, ou seja, aumento de um (01) caso, o total de roubos 
sofreu alteração de 13.248 para 13.220, menos vinte e oito (28) ocorrências; o total de furtos aumentou de 15.715 para 
15.722, mais sete (07) ocorrências e total de registro de ocorrência aumentou de 69.887 para 69.888, ou seja, aumento 
de um (01) registro. O número de Prisões alterado de 3.138 para 3.852, ou seja, um aumento de 714 prisões e 
Apreensão de Adolescente alterada de 768 para 990, ou seja, um aumento de 222 apreensões de adolescentes, 
utilizando nova metodologia do ISP através de dados disponibilizados pela PCERJ. 
 
 


