
 
 
 
Abril 2012 
 
Em relação ao mês de abril de 2012 no Estado do Rio de Janeiro, informa-se que houve retificações 
dos números de casos e vítimas após verificação dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ. As 
tentativas de homicídio tiveram redução de 2 vítimas, passando de 387 para 385. Os roubos de 
veículo, por sua vez, sofreram redução de 3 casos, de 2.064 para 2.061. Os roubos a transeunte 
passaram 4.291 para 4.278, ou seja, redução de 13 casos. Já os roubos em coletivos tiveram um 
aumento de 1 caso, de 417 para 418. Os roubos de aparelhos celulares foram reduzidos em 2 casos, 
de 374 para 372. A mesma redução teve o roubo com condução de vítima para saque em instituição 
financeira, que passou de 14 para 12 casos. Retificam-se ainda as vítimas de auto de resistência, de 
44 para 45, aumento de 1 morte. Os totais de roubos e furtos também sofreram alterações. O total de 
roubos diminuiu em 13 casos, de 9.073 para 9.060, enquanto o total de furtos passou de 14.343 para 
14.348, ou seja, aumento de 5 casos. 
 
Maio 2012 
 
Informa-se a retificação dos números de incidências criminais e vítimas ocorridas no mês de maio 
de 2012 no Estado do Rio de Janeiro. Após verificação dos recursos deferidos pela 
COINPOL/PCERJ: Houve uma redução de 1 vítima de lesão corporal seguida de morte, passando 
de 2 para 1. Os latrocínios também tiveram redução de 1 vítima, de 11 para 10. As lesões corporais 
dolosas passaram de 6.902 para 6.900, ou seja, menos 2 vítimas. O número de roubos a 
estabelecimentos comerciais foi retificado para 456 casos, contra 457 anteriormente, redução de 1 
caso. Os roubos de veículos também tiveram redução de 1 caso, passando 2.043 para 2.042. Já os 
roubos a transeunte totalizaram 4.663 casos, contra 4.667 divulgados anteriormente, redução de 4 
casos. O total de roubos diminuiu em 2 casos, de 9.652 para 9.650. 
 
Junho 2012 
 
A verificação dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ gerou retificações das estatísticas 
oficiais anteriormente publicadas no Estado do Rio de Janeiro. Os homicídios dolosos passaram de 
318 para 315, redução de 3 vítimas. As lesões corporais seguida de mortes aumentaram em 1 
vítima, de 3 para 4. As lesões corporais dolosas, entretanto, tiveram redução de 1 vítima, de 6.895 
para 6.894. Em relação aos registros de crimes contra o patrimônio houve as seguintes alterações. 
Os roubos a estabelecimentos comerciais tiveram aumento de 1 caso, de 444 para 445. Os roubos de 
veículos passaram 1.756 para 1.742, uma redução 14 casos, enquanto os roubos a transeuntes 
sofreram redução de 27 casos, de 4.071 para 4.044. Já os roubos de aparelhos celulares redução de 3 
casos, de 358 para 355 casos. O total de autos de resistência também foi retificado com uma vítima 
a menos, de 20 para 19. Por fim, os totais de roubos e furtos foram retificados de 8.440 para 8.405, 
redução de 35 casos, e de 13.795 para 13.801, aumento de 6 casos, respectivamente. 
 


