
 

  

 

RESUMO DOS INDICADORES DE JANEIRO DE 2017 

Em virtude do movimento de paralisação dos Policiais Civis, iniciado em 17 de 

janeiro, houve uma grande e atípica subnotificação dos títulos que compõem o indicador 

Roubo de Rua na segunda metade do mês de janeiro. Por isso, não é possível realizar 

comparações temporais com base nos registros desse indicador. 

Cabe ressaltar que a paralisação não afetou os registros dos títulos que compõem 

o indicador de letalidade violenta, tampouco os registros de roubo de veículos.    

 

HOMICÍDIO DOLOSO 

 No mês de janeiro, foram registradas 476 vítimas de homicídio doloso no estado 

do Rio de Janeiro.  Esse número indica um aumento de 70 vítimas em relação ao mesmo 

mês de 2016, ou 17,2% de vítimas a mais. Em relação ao mês de dezembro de 2016, 

foram 15 vítimas a mais.  

 

Fonte: elaborado pelo ISP com base em informação da PCERJ 

 Grande parte desse aumento de homicídios em janeiro de 2017, quando 

comparado com o mesmo mês de 2016, foi registrada em municípios da Baixada 

Fluminense e da capital do estado. As Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) 

que registraram maiores aumentos foram a AISP 15 (Duque de Caxias), que se destacou 

negativamente com 18 vítimas a mais na comparação entre os meses, a AISP 41, com 
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11 vítimas a mais, a AISP 16, com 10 vítimas a mais, a AISP 14, com 8 vítimas  a mais, 

e a AISP 39, com 7 vítimas  a mais. Já as AISP que apresentaram maior redução de 

casos foram a AISP 27, com 8 vítimas a menos, e as AISP 08 e 09, ambas com seis 

vítimas a menos.  

 

Fonte: elaborado pelo ISP com base em informação da PCERJ 

 

No mês de janeiro, as AISP que apresentaram maior número de vítimas de 

homicídio doloso estão localizadas na Baixada Fluminense e em São Gonçalo. Foram a 

AISP 20, a AISP 15, a AISP 24 e a AISP 07, com respectivamente 57, 47, 34 e 30 

vítimas. Somadas, elas representam 35% do número total de vítimas do estado no mês. 

Já a AISP 29, no interior do estado, e a AISP 31, na capital, não apresentaram nenhum 

registro de homicídio doloso no mês de janeiro.  

 

Fonte: elaborado pelo ISP com base em informação da PCERJ 
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HOMICÍDIO DECORRENTE DE OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO POLICIAL 

 No mês de janeiro, foram registradas 98 vítimas de homicídio decorrente de 

oposição à intervenção policial no estado do Rio de Janeiro. Esse número indica um 

aumento de 45 vítimas (ou 84,9% de vítimas a mais) em relação ao mesmo mês do ano 

anterior. Em relação ao mês de dezembro de 2016, quando foram registradas 105 

vítimas, a variação foi de 7 vítimas a menos.  

 

Fonte: elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ 

 

Grande parte do aumento registrado em janeiro de 2017 em relação ao mesmo 

mês do ano anterior se concentrou em apenas duas AISP, uma na zona norte da capital e 

outra na Baixada Fluminense: a AISP 41, com aumento de 17 vítimas, e a AISP 15, com 

aumento de 12 vítimas. Já as AISP que apresentaram maior redução de casos em janeiro 

em relação ao mesmo mês de 2016 foram a AISP 04, a AISP 27 e a AISP 12, com 3 

vítimas a menos cada uma. 
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Fonte: elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ 

 

No mês de janeiro, as AISP que apresentaram maior número de mortes foram a 

AISP 41, a AISP 15 e a AISP 07 com, respectivamente, 22, 12 e 10 vítimas. O 

somatório das três AISP citadas resulta em 45% do total de homicídios decorrentes de 

oposição à intervenção policial do estado do Rio de Janeiro no mês de janeiro. 

 

Fonte: elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ 

 

ROUBO DE VEÍCULO 

 No mês de janeiro, foram registrados 4.207 casos de roubo de veículo no estado 

do Rio de Janeiro. Esse número indica um aumento de 849 registros em relação ao 
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mesmo mês do ano anterior, uma variação de 25,3%. Em relação ao mês de dezembro 

de 2016, o aumento foi de 18 casos. 

 

 

Fonte: elaborado pelo ISP com base em informação da PCERJ 

 

Grande parte do aumento de casos observado em janeiro de 2017 em relação ao 

mesmo mês de 2016 foi registrada na AISP 20, na AISP 41, na AISP 21 e na AISP 39, 

com, respectivamente, 142, 120, 108 e 97 casos a mais. Já a AISP 12 e a AISP 34 foram 

as que apresentaram as maiores reduções de casos entre janeiro de 2016 e janeiro de 

2017: 24 e 16 casos a menos, respectivamente.  

 

Fonte: elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ 

 

As AISP que apresentaram maior número de casos de roubo de veículo em 

janeiro foram as mesmas que apresentaram maior número de casos em dezembro e 

novembro de 2016: a AISP 20, a AISP 41, a AISP 07, a AISP 09 e a AISP 15, com, 
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respectivamente, 515, 409, 385, 383 e 325 roubos de veículo no mês. O somatório das 

cinco AISP citadas representa cerca 48% do total do estado em janeiro. 

 

Fonte: elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ 

 

OBSERVAÇÕES 

Nota-se que, no mês de janeiro de 2017, a AISP 07 (São Gonçalo) e a AISP 15 

(Duque de Caxias) apareceram entre as de maior incidência em todos os títulos 

analisados. E a AISP 15 apareceu ainda entre as com maior aumento em relação a 

janeiro de 2016 em dois dos três títulos analisados. A AISP 41, na zona norte da capital, 

também chama atenção, por aparecer entre as com maior aumento nos três títulos 

analisados, e entre as com maior incidência em dois desses três títulos. Por fim, merece 

preocupação especial também a AISP 20 (Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita), que teve 

o maior aumento de vítimas de homicídio doloso e de registros de roubo de veículos na 

comparação com o mês de janeiro do ano passado, além de ter sido aquela com a maior 

incidência de roubos de veículos em janeiro de 2017. 

  

 Lista de AISP citadas no Balanço Mensal de Janeiro (2017) 

AISP 4 

Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido, Centro (parte), Caju, 

Mangueira, São Cristóvão, Vasco da Gama, Maracanã, Praça da Bandeira e 

Tijuca (parte) 
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AISP 7 São Gonçalo 

AISP 8 
Campos dos Goytacazes, São Francisco 

de Itabapoana, São Fidélis e São João da Barra 

AISP 9 

Referente aos bairros Campinho, Cascadura, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, 

Vila Valqueire, Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, 

Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Coelho Neto, Colégio 

(Parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda 

AISP 12 Niterói e Maricá 

AISP 14 
Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, 

Vila Militar, Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará 

AISP 15 Duque de Caxias 

AISP 16 

Referente aos bairros Brás de Pina (Parte), Olaria, Penha e Penha Circular 

(Parte), Brás de Pina (Parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,  

Penha Circular (Parte), Vigário Geral e Complexo do Alemão 

AISP 20 Nova Iguaçú, Mesquita e Nilópolis 

AISP 21 São João de Meriti 

AISP 27 
Referente aos bairros de Paciência, Santa Cruz, Guaratiba, Pedra de 

Guaratiba e Sepetiba  

AISP 29 
Laje do Muriaé, Porciúncula, Natividade, Varre-Sai, Itaperuna, São José de 

Ubá, Bom Jesus de Itabapoana, Cardoso Moreira e Italva 

AISP 31 
Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Barra de 

Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande  e Vargem Pequena 

AISP 34 Magé e Guapirmirim 

AISP 39 Belford Roxo 

AISP 41 

Referente aos bairros Colégio (Parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila 

Kosmos, Vila da Penha, Vista Alegre, Anchieta, Guadalupe, Parque 

Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque 

Colúmbia e Pavuna 

 

 

 

 


