
Retificações Relativas a Recursos Sobre o Período de Julho a Setembro de 2010
(Conforme previsto na Res. SESEG nº305/2010)

Considerando o que determina a Resolução SESEG nº 305, de 13 de janeiro de 2010, publicada em
DOERJ nº011, de 18 de janeiro de 2010, especificamente no Artigo 3º, que regula o direito a interposição de
recurso por parte do titular da Delegacia de Polícia onde tenha sido contabilizada incidência julgada por
qualquer razão indevida, e seu Parágrafo 3º, que determina que cabe ao ISP “a publicação em DOERJ dos
resultados obtidos, já incorporadas as devidas retificações.”, o ISP torna público as retificações derivadas de
recursos acatados pela COINPOL/PCERJ em incidências já publicadas relativas aos meses de julho a
setembro de 2010, conforme descrito a seguir:

1. Retificações que geram alterações nos números totais do Estado:

1.1. Em julho de 2010:
1.1.1. Em RO da 22ªDP, apesar de não fazer parte dos itens da meta foi comunicado e inserido um

caso a mais de Auto de Resistência na CISP 22;

1.2. Em agosto de 2010:
1.2.1. Em RO da 4ªDP, tipificado como roubo de veículo foi constatado que se tratava de caso já

constante de outro procedimento sendo, portanto, subtraído um caso da área da 4ªDP;
1.2.2. Em RO da 66ªDP, tipificado como roubo a transeunte foi constatado tratar -se de caso já

constante de outro procedimento sendo, portanto, subtraído um caso da área da 66ªDP;

1.3. Em setembro de 2010:
Não ocorreram alterações quanto aos totais do Estado, apenas alterações de locais.

2. Retificações apenas quanto à Circunscrição do fato:

2.1. Em julho de 2010:
2.1.1. Homicídio por Projétil de Arma de Fogo: 1 vítima da 41ª para a 28ª CISP;
2.1.2. Roubo de Veículo: 1 caso da 4ª para 17ª CISP, 1 caso da 56ª para a 35ª CISP, 1 caso da 18ª

para a 6ª CISP, e 1 caso da 16ª para a 32ª CISP;
2.1.3. Roubo a Transeunte: 1 caso da 16ª para 32ª CISP;
2.1.4. Roubo de Aparelho Celular: 1 caso da 16ª para a 32ª CISP; e,
2.1.5. Roubo em Coletivo: 2 casos da 22ª para a 17ª CISP e 1 caso da 16ª para a 15ª CISP.



2.2. Em agosto de 2010:
2.2.1. Roubo de Veículo: 1 caso da 31ª para a 33ª CISP.

2.3. Em setembro de 2010:
2.3.1. Roubo a Transeunte: 1 caso da 43ª para a 42ª CISP, 1 caso da 20ª para a 25ª CISP e 1 caso

da 31ª para a 39ª CISP;
2.3.2. Roubo em Coletivo: 1 caso da 20ª para a 18ª CISP.

3. Em resumo, para o Estado como um todo, ficam retificados os seguintes números:

Em julho de 2010:o número de mortes com lavratura de autos de resistência de 57 para 58, mais 1
morte;

Em agosto de 2010: o número de roubos de veículos de 1.559 para 1.558, menos 1 caso; e,
o número de roubos a transeuntes de 5.167 para 5.166, menos 1 caso;

Em setembro de 2010:Não houve alterações no total do Estado, apenas alterações quanto às Circunscrições
dos fatos.


