
 
 

Retificações Relativas a Recursos sobre o período de novembro de 2010 e janeiro 

a março de 2011 (Conforme previsto na Res. SESEG n°305/2010) 

 

   Retificações relativas ao mês de novembro de 2010, com relação às 

armas de fogo apreendidas na operação no Complexo do Alemão; ao mês de março 

de 2011 no que se refere à morte de policiais durante o serviço; e, ao período de 

janeiro a março de 2011 devidas à Resolução SESEG nº 305, de 13 de janeiro de 

2010. 

 

   No que se refere ao mês de novembro de 2010, o estreitamento de 

relações de trabalho entre ISP e DRAE/PCERJ permitiu a identificação, por parte da 

equipe DRAE, de RO datado de 28 de novembro de2010 relativo à operação de 

ocupação do Complexo do Alemão, do qual consta expressiva quantidade de armas 

de fogo apreendidas e que por questões relacionadas à sistemática de digitação dos 

dados complementares aos RO de DP Tradicionais não foram computados no número 

oficial de armas de fogo apreendidas no mês em questão. O RO em questão consolida 

as apreensões realizadas por diversas DP na ação conjunta realizada, e dada a 

relevância da Operação para a história da segurança pública do estado do Rio de 

Janeiro o signatário remete informações para a publicação de errata corrigindo o 

número de armas de fogo apreendidas no mês de novembro de 2010, especificamente 

adicionando ao quantitativo original de 154armas de fogo apreendidas já computados 

na Circunscrição da 22ª DP, AISP 16, mais 47 armas de fogo, resultando em 201 

armas naquela área o que eleva o total do Estado de 796 para 843 armas de fogo 

apreendidas no mês de novembro de 2010. 

 

   No mês de março de 2011 houve falha na identificação e cômputo da 

morte de três policiais durante o serviço: Um policial civil morto em ocorrência  



 
 

titulada como latrocínio e cujo RO recebeu status de sigiloso na fase inicial de 

apuração, o que contribuiu para o não cômputo na incidência do mês; dois outros 

policiais um civil e outro militar que perderam a vida em acidentes de trânsito. Deve- 

se ressaltar que apesar das mortes não terem ocorrido por confronto em operações, a 

metodologia estabelecida prevê que sejam computadas as mortes de policiais durante 

o serviço e portanto cabe a correção, passando o número de policiais mortos durante 

o serviço no Estado, de zero para três no mês de março de 2011, 2 policiais civis e1 

policial militar, mortes estas a serem computadas na Circunscrição da 17ª DP, AISP 

04, 1 policial militar; na Circunscrição da 30ª DP, AISP 09, 1 policial civil; e, na 

Circunscrição da 40ª DP, também AISP 09, 1 policial civil.  

 

   Por último, seguem, detalhadas no Anexo I, as retificações relativas à 

Resolução SESEG nº305, de 13 de janeiro de 2010, publicada em DOERJ nº011, de 

18 de janeiro de 2010, que permite aos gestores da segurança pública de cada AISP o 

questionamento relativo às incidências atribuídas às suas áreas no que diz respeito ao 

Sistema de Metas. Deve-se destacar que apesar do número considerável de 

retificações, em sua maioria tratam apenas de mudanças de local e em poucos casos 

alteram a titulação do fato e que tais alterações só ocorrem depois de analisadas e 

ratificadas pela Corregedoria Interna da Polícia Civil servindo como mais uma 

ferramenta de melhoria da qualidade das informações, ressalte-se, por último, que a 

maioria das alterações estão relacionadas a RO lavrados em Delegacias ainda do 

modelo tradicional o que reforça a convicção de que o Programa Delegacia Legal 

efetivamente traz melhor qualidade aos dados. 


