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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 julho a dezembro de 2014 devidas à Resolução SESEG n° 305, de 13 de janeiro de 2010, tal 
como se segue: 
 
 
Julho 2014  
 
Após análise dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, alguns dados referentes ao número de delitos no mês de 
julho foram modificados. Dentre as alterações destacam-se o número de vítimas de homicídio doloso que reduziu de 
371 para 370, ou seja, uma (01) vítima a menos; o número de lesão corporal dolosa que aumentou uma (01) vítima, de 
6.069 para 6.070 vítimas e o número de vítimas de lesão culposa de trânsito que aumentou de 3.572 para 3.573, ou 
seja, uma (01) vítima a mais. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a estabelecimento comercial sofreu alteração de 
647 para 650, ou seja, três (03) ocorrências a mais; o roubo a residência passou de 94 para 95 ocorrências, uma (01) 
ocorrência a mais; o roubo de veículo foi de 2.488 para 2.479, ou seja, nove (09) ocorrências a menos; o roubo a 
transeunte reduziu de 7.235 para 7.196, menos 39 ocorrências;  o roubo de aparelho celular foi de 654 para 647, menos 
sete (07) ocorrências; o roubo em coletivo teve redução de 594 para 592, ou seja, menos duas (02) ocorrências; o total 
de roubos foi alterado de 13.391 para 13.364, menos 27 ocorrências; e o total de furtos aumentou de 16.341 para 
16.352, mais 11 ocorrências. O número de armas apreendidas foi alterado de 677 para 659 ocorrências, ou seja, 
menos18 armas apreendidas. O número de desaparecidos foi alterado de 329 para 429 vítimas, ou seja, mais 100 
vítimas, e o número de policiais militares mortos em serviço foi alterado de zero para duas vítimas. 
 
Agosto 2014 
 
No mês de agosto de 2014 houve retificação em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, que passou de 374 
para 373 vítimas, ou seja, uma (01) vítima a menos,  o número de vítimas de lesão culposa de trânsito que aumentou 
de 3.963 para 3.964, ou seja, uma (01) vítima a mais. O número de vítimas de homicídio decorrente de intervenção 
policial sofreu aumento de uma (01) vítima, passando de 44 para 45.  Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a 
estabelecimento comercial sofreu alteração de 547 para 546, ou seja, menos uma (01) ocorrência; o roubo de veículo 
reduziu de 2.418 para 2.411 ocorrências, menos sete (07) ocorrências; o roubo a transeunte foi de 6.716 para 6.715, 
menos uma (01) ocorrência; o roubo de aparelho celular foi de 749 para 748 ocorrências, menos um (01) caso; o total 
de roubos reduziu de 12.522 para 12.513, menos nove (09) ocorrências. O número de desaparecidos foi alterado de 
330 para 493 vítimas, ou seja, mais 163, e o número de ameaça foram alterados de 6.608 para 6.609 vítimas, ou seja, 
aumentou uma (01) vítima. 
 
 
 
Setembro 2014 
 
No mês de setembro de 2014 houve retificação em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, que passou de 
342 para 345 vítimas, ou seja, três (03) vítimas a mais. O número de vítimas de tentativa de homicídio reduziu de 530 
para 528, menos duas (02) vítimas. O número de lesão corporal dolosa que diminuiu uma (01) vítima, de 6.885 para 
6.884 vítimas. O número de vítimas de homicídio decorrente de intervenção policial sofreu aumento de uma (01) vítima, 
passando de 48 para 49 vítimas. O número de vítimas de lesão culposa de trânsito que aumentou de 4.110 para 4.112, 
ou seja, duas (02) vítimas a mais. O encontro de cadáver passou de 47 para 55, ou seja, um aumento de 8 vítimas. Nos 
crimes contra o patrimônio, o roubo de telefone celular passou de 760 para 759, ou seja, uma (01) ocorrência a menos; 
o número de roubo a residência passou de 77 para 76, menos uma (01) ocorrência; o número de roubo de veículo foi 
alterado de 2.275 para 2.270, ou seja, menos cinco (05) ocorrências; o número de roubo a transeunte reduziu de 6.510 
para 6.478, trinta e duas (32) ocorrências a menos; o número de roubo em coletivo reduziu de 539 para 533, ou seja, 
menos seis (06) ocorrências; o total de roubos sofreu alteração de 12.136 para 12.117, menos dezenove (19) 
ocorrências; o total de furtos aumentou de 13.979 para 13.982, mais três (03) ocorrências. O número de desaparecidos 
foi alterado de 329 para 510 vítimas, ou seja, mais 181 vítimas. 
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Outubro 2014 
 
No mês de outubro de 2014 houve retificação em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, que passou de 
376 para 375 vítimas, ou seja, uma (01) vítima a menos. O número de encontro de cadáver aumentou de 37 para 41, 
mais quatro (04) vítimas. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo de veiculos passou de 2.292 para 2.289, ou seja, três 
(03) ocorrências a menos; o número de roubo de carga passou de 544 para 545, mais uma (01) ocorrência; o número 
de roubo a transeunte foi alterado de 6.746 para 6.741, ou seja, menos cinco (05) ocorrências; o número de roubo de 
telefone celular reduziu de 794 para 793, uma (01) ocorrência a menos, o total de roubos sofreu alteração de 12.829 
para 12.827, menos duas (02) ocorrências; o total de furtos aumentou de 14.532 para 14.535, mais três (03) 
ocorrências; o número total de registros de ocorrências aumentou de 69.134 para 69.205, ou seja, mais 71 registros. O 
número de desaparecidos foi alterado de 333 para 524 vítimas, ou seja, mais 191 vítimas. 
 
 
Novembro 2014 
 
No mês de novembro de 2014 houve retificação em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, que passou de 
343 para 345 vítimas, ou seja, duas (02) vítimas a mais. O número de vítimas de tentativa de homicídio reduziu de 583 
para 582, menos uma (01) vítima. O número de lesão corporal dolosa que diminuiu uma (01) vítima, de 7.045 para 
7.044 vítimas. O número de vítimas de estupro sofreu aumento de uma (01) vítima, passando de 471 para 472 vítimas. 
O número de vítimas de lesão culposa de trânsito que aumentou de 3.820 para 3.821, ou seja, uma (01) vítima a mais. 
O encontro de cadáver passou de 42 para 48, ou seja, um aumento de 6 vítimas. Nos crimes contra o patrimônio, o 
roubo de telefone celular passou de 822 para 820, ou seja, duas (02) ocorrências a mais; o número de roubo de veículo 
passou de 2.417 para 2.413, menos quatro (04) ocorrências; o número de roubo a transeunte foi alterado de 6.256 para 
6.249, ou seja, menos sete (07) ocorrências; o número de roubo interior de coletivo reduziu de 611 para 609, duas (02) 
ocorrências a menos; o total de roubos sofreu alteração de 12.529 para 12.522, menos sete (07) ocorrências; o total de 
furtos aumentou de 14.206 para 14.208, mais duas (02) ocorrências; o número total de registros de ocorrências 
aumentou de 66.076 para 66.620, ou seja, mais 544 registros. O número de desaparecidos foi alterado de 335 para 558 
vítimas, ou seja, mais 223 vítimas. 
 
 
Dezembro 2014 
 
No mês de dezembro de 2014 houve retificação em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, que passou de 
407 para 408 vítimas, ou seja, uma (01) vítima a mais. O número de vítimas de roubo seguido de morte reduziu de 17 
para 16, menos uma (01) vítima. O número de tentativa de homicídio diminuiu uma (01) vítima, de 646 para 645 vítimas. 
O encontro de cadáver passou de 37 para 39, ou seja, um aumento de 2 vítimas. Nos crimes contra o patrimônio, o 
roubo de telefone celular passou de 761 para 759, ou seja, duas (02) ocorrências a menos; o número de roubo a 
transeunte reduziu de 6.374 para 6.363, onze (11) ocorrências a menos; o número de roubo em coletivo reduziu de 714 
para 711, ou seja, menos três (03) ocorrências; o total de roubos sofreu alteração de 13.467 para 13.460, menos sete 
(07) ocorrências; o total de furtos aumentou de 14.765 para 14.768, mais três (03) ocorrências; o número total de 
registros de ocorrências aumentou de 67.778 para 67.865, ou seja, mais 87 registros. O número de desaparecidos foi 
alterado de 217 para 546 vítimas, ou seja, mais 329 vítimas. 
 


