
 
 

 
O signatário remete, para o devido encaminhamento retificações relativas ao período de julho a setembro de 
2011 devidas à Resolução SESEG nº 305, de 13 de janeiro de 2010, tal como se segue: 
 
Julho 2011 
 
Foi publicado que em julho de 2011 houve 335 vítimas de homicídios dolosos. Entretanto, após verificação 
dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, retifica-se o número de vítimas de homicídios para 331, ou 
seja, 4 vítimas a menos. Quanto ao roubo a transeunte, a diferença após a análise dos recursos foi de menos 
28 casos, ou seja, passou de 4.590 para 4.562. Em relação ao roubo de celular a diferença foi de menos 3 
casos, de 485 para 482 casos. Para o roubo em coletivo, retifica-se o número de 537 casos para 533, ou seja, 
menos 4 casos. Quanto ao roubo de veículo, o número de casos passou de 1.612 para 1.604 após 
conferência dos recursos, ou seja, menos 8 casos. Já para o furto de veículo, houve aumento de 1 caso, de 
1.264 para 1.265 casos. O número de extorsões mediante seqüestro foi acrescida de 1 caso, passando de 0 
para 1. Os casos de extorsão diminuíram em 1 caso após verificação dos recursos, de 193 casos para 192. 
Por fim, o número total de roubos e furtos também foram modificados. O total de roubos passou de 8.929 
para 8.900 casos, ou menos 29 casos. Quanto aos furtos, o aumento foi de 7 casos, passando de 13.807 
para 13.814. 
 
Agosto 2011 
 
Nas estatísticas de agosto ocorreram cinco retificações. Após verificação dos recursos deferidos pela 
COINPOL/PCERJ, o número de vítimas de homicídio doloso foi reduzida de 373 para 371, ou seja, menos 2 
vítimas. Quanto ao roubo a transeunte, a diferença foi de menos 11 casos, reduzindo de 4.736 para 4.725. 
Em relação ao roubo de celular, reduziu-se em 1 caso, passando de 459 para 458. O número de roubos em 
coletivo reduziu de 543 para 537 casos, ou seja, menos 6 casos. Por fim, o número de roubos de veículos 
também sofreu alteração, reduzindo de 1.650 para 1.642 ou menos 8 casos. Consequentemente, o total de 
roubos também foi modificado, que foi reduzido de 9.134 para 9.114 casos ou menos 20 casos. 
 
Setembro 2011 
 
Com a retificação das estatísticas divulgadas, realizada por meio da análise dos recursos deferidos pela 
COINPOL/PCERJ, houve mudanças no número de casos ou vítimas de alguns delitos. O número de casos de 
roubos de veículo passou de 1.630 para 1.629, ou seja, menos 1 caso. Em relação ao roubo de transeunte, a 
diferença foi de menos 4 casos, ou seja, diminuindo de 4.531 para 4.527. Por fim, o total de roubos também 
sofreu alteração, com diminuição de 5 casos, indo de 8.889 para 8.884. 


