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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 2016 devidas à Resolução SESEG n° 305, de 13 de janeiro de 2010, tal 
como se segue: 
 
Janeiro 2016  
 
Após análise dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, alguns dados referentes ao número de delitos no mês de 
janeiro de 2016 foram modificados. Dentre as alterações destacam-se o número de vítimas de homicídio doloso que 
aumentou de 401 para 406, ou seja, cinco (05) vítimas a mais, o número de vítimas de lesão corporal seguida de morte 
que  aumentou de 1 para 2, ou seja, uma (01) vítima a mais, o número de vítimas de tentativa de homicídio diminuiu de 
522 para 518, ou seja, quatro (04) vítimas a menos, o número de lesão corporal dolosa diminuiu de 6.321 para 6.319, 
ou seja, duas (02) vítimas a menos e o número de vítimas de estupro que aumentou de 406 para 407, ou seja, uma (01) 
vítima a mais. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a estabelecimento comercial sofreu alteração de 619 para 618, 
ou seja, uma (01) ocorrência a menos, o roubo de veículo diminuiu de 3.360 para 3.358, ou seja, duas (02) ocorrências 
a menos, o roubo a transeunte reduziu de 7.262 para 7.209, ou seja, menos 53 ocorrências, o roubo em interior de 
coletivo sofreu alteração de 825 para 814, ou seja, onze (11) ocorrências a menos, o roubo de telefone celular foi de 
1.343 para 1.342, menos uma (01) ocorrência, o roubo com condução para saque em instituição financeira aumentou 
de 5 para 6, mais uma (01) ocorrência, o furto de veículos aumentou de 1.514 para 1.515, ou seja, uma (01) ocorrência 
a mais, a extorsão diminuiu de 138 para 137, ou seja, menos uma (01) ocorrência, o total de roubos foi alterado de 
15.704 para 15.673, menos 31 ocorrências e o total de furtos aumentou de 15.896 para 15.912, mais 16 ocorrências.  
 
Fevereiro 2016  
 
Após análise dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, alguns dados referentes ao número de delitos no mês de 
fevereiro de 2016 foram modificados. Dentre as alterações destacam-se o número de vítimas de homicídio doloso que 
aumentou de 402 para 404, ou seja, duas (02) vítimas a mais, o número de vítimas de tentativa de homicídio diminuiu 
de 500 para 497, ou seja, três (03) vítimas a menos, o número de lesão corporal dolosa diminuiu de 6.575 para 6.573, 
ou seja, duas (02) vítimas a menos. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a estabelecimento comercial sofreu 
alteração de 578 para 579, ou seja, uma (01) ocorrência a mais, o roubo de veículo diminuiu de 3.058 para 3.056, ou 
seja, duas (02) ocorrências a menos, o roubo a transeunte reduziu de 7.804 para 7.753, ou seja, menos 51 ocorrências, 
o roubo em interior de coletivo sofreu alteração de 827 para 813, ou seja, quatorze (14) ocorrências a menos, o roubo 
de telefone celular foi de 1.382 para 1.376, menos seis (06) ocorrências, o furto de veículos aumentou de 1.455 para 
1.456, ou seja, uma (01) ocorrência a mais, o total de roubos foi alterado de 16.176 para 16.153, menos 23 ocorrências 
e o total de furtos aumentou de 16.551 para 16.559, mais 8 ocorrências. Homicídio decorrente de oposição à 
intervenção policial aumentou de 47 para 49 vítimas, ou seja, duas (02) vítimas a mais.  
 
Março 2016  
 
Após análise dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, alguns dados referentes ao número de delitos no mês de 
março de 2016 foram modificados. Dentre as alterações destacam-se o número de vítimas de homicídio doloso que 
aumentou de 441 para 445, ou seja, quatro (04) vítimas a mais, o número de vítimas de tentativa de homicídio diminuiu 
de 554 para 552, ou seja, duas (02) vítimas a menos, o número de lesão corporal dolosa diminuiu de 6.360 para 6.358, 
ou seja, duas (02) vítimas a menos. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a estabelecimento comercial sofreu 
alteração de 597 para 599, ou seja, duas (02) ocorrências a mais, o roubo interior de residência diminuiu de 98 para 97, 
ou seja, menos uma (01) ocorrência,  o roubo de veículo diminuiu de 3.393 para 3.392, ou seja, uma (01) ocorrência a 
menos, o roubo de carga aumentou de 635 para 636, uma (01) ocorrência a mais, o roubo a transeunte reduziu de 
7.482 para 7.455, ou seja, menos 27 ocorrências, o roubo em interior de coletivo sofreu alteração de 922 para 909, ou 
seja, treze (13) ocorrências a menos, o roubo de telefone celular foi de 1.456 para 1.448, menos oito (08) ocorrências, o 
total de roubos foi alterado de 16.217 para 16.194, menos 23 ocorrências e o total de furtos aumentou de 14.168 para 
14.172, mais 4 ocorrências. Homicídio decorrente de oposição à intervenção policial aumentou de 60 para 61 vítimas, 
ou seja, uma (01) vítima a mais.  


