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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 outubro a dezembro de 2015 devidas à Resolução SESEG n° 305, de 13 de janeiro de 2010, tal 
como se segue: 
 
 
 
Outubro 2015  
 
 
Após análise dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, alguns dados referentes ao número de delitos no mês de 
outubro de 2015 foram modificados. Dentre as alterações destacam-se o número de vítimas de homicídio doloso que 
diminuiu de 382 para 380, ou seja, duas (02) vítimas a menos, o número de vítimas de lesão corporal dolosa que 
diminuiu de 6.532 para 6,531, ou seja, uma (01) vítima a menos e o número de vítimas de homicídio culposo trânsito 
que aumentou de 149 para 150, ou seja, uma (01) vítima a mais. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a 
estabelecimento comercial sofreu alteração de 512 para 514, ou seja, duas (02) ocorrências a mais, o roubo de veículo 
diminuiu de 2.501 para 2.500, ou seja, uma (01) ocorrência a menos; o roubo de carga aumentou de 660 para 661, ou 
seja, uma (01) ocorrência a mais, o roubo a transeunte reduziu de 5.123 para 5.076, ou seja, menos quarenta e sete 
(47) ocorrências, o roubo em interior de coletivo sofreu alteração de 739 para 719, ou seja, vinte (20) ocorrências a 
menos, o roubo de caixa eletrônico aumentou de 2 para 3, ou seja, uma (01) ocorrência a mais,  o roubo de telefone 
celular foi de 1.086 para 1.073, menos treze (13) ocorrências; o total de roubos foi alterado de 12.017 para 11.986, 
menos trinta e um (31) ocorrências; e o total de furtos aumentou de 14.182 para 14.194, mais doze (12) ocorrências.  
 
 
 
 
 
Novembro 2015 
 
 
No mês de novembro de 2015 houve retificação em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, que passou de 
334 para 340 vítimas, ou seja, seis (06) vítimas a mais, o número de vítimas de tentativa de homicídio que passou de 
482 para 479, ou seja, três (03) vítimas a menos, o número de vítimas de lesão corporal dolosa que diminuiu de 6.776 
para 6.774, ou seja, duas (02) vítimas a menos, o número de vítimas de homicídio culposo passou de 155 para 156, ou 
seja, uma (01) vítima a mais. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a estabelecimento comercial sofreu alteração de 
590 para 591, ou seja, aumento de uma (01) ocorrência, o roubo no interior de residência foi de 113 para 115, ou seja, 
aumento de duas (02) ocorrências, o roubo de veículo passou de 2.614 para 2.611, ou seja, uma diminuição de três 
(03) ocorrências, o roubo a transeunte diminuiu de 5.467 para 5.410, ou seja, cinqüenta e sete (57) ocorrências a 
menos, o roubo interior de coletivo reduziu de 660 para 651 ocorrências, menos nove (09) ocorrências; o roubo de 
telefone celular aumentou de 1.165 para 1.167, ou seja, mais duas (02) ocorrências; o roubo com condução para saque 
em instituição financeira aumentou de 3 para 4, ou seja, mais uma (01) ocorrência, o furto de veículo aumentou de 
1.453 para 1.455, ou seja, duas (02) ocorrências a mais e a extorsão passou de 192 para 193, ou seja, uma (01) 
ocorrência a mais. O cumprimento de Mandado de Prisão aumentou de 1.643 para 1.644, ou seja, uma (01) ocorrência 
a mais. O número de mortes de homicídio decorrente de intervenção policial aumentou de 46 para 47, ou seja, uma (01) 
morte a mais. O total de roubos passou de 12.574 para 12.559, ou seja, quinze (15) ocorrências a menos, o total de 
furtos aumentou de 13.948 para 13.956, mais oito (08) ocorrências. O total de registro de ocorrência passou de 63.430 
para 63.517, ou seja, oitenta e sete (87) ocorrências a mais. 
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Dezembro 2015 
 
 
No mês de dezembro de 2015 houve retificação em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, que passou de 
383 para 382 vítimas, ou seja, uma (01) vítima a menos. O encontro de cadáver passou de 50 para 51, ou seja, uma 
(01) vítima a mais. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo a estabelecimento comercial sofreu alteração de 611 para 
612, ou seja, aumento de uma (01) ocorrência, o roubo de veículo passou de 3.140 para 3.136, ou seja, uma diminuição 
de quatro (04) ocorrências, o roubo de carga passou de 921 para 920, ou seja, uma diminuição de uma (01) ocorrência, 
o roubo a transeunte diminuiu de 5.659 para 5.640, ou seja, dezenove (19) ocorrências a menos, o roubo interior de 
coletivo reduziu de 733 para 727 ocorrências, menos seis (06) ocorrências; o roubo de telefone celular reduziu de 1.112 
para 1.103, menos nove (09) ocorrências; o total de roubos foi alterado de 13.833 para 13.818, menos quinze (15) 
ocorrências; e o total de furtos diminuiu de 15.156 para 15.159, mais três (03) ocorrências. A ameaça passou de 6.137 
para 6.138 vítimas, ou seja, uma (01) vítima a mais. O total de registro de ocorrência passou de 67.512 para 67.521, ou 
seja, nove (09) ocorrências a mais. O número de armas apreendidas aumentou de 627 para 663 armas, ou seja, um 
aumento de 36 armas. 


