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O signatário remete, para o devido encaminhamento, retificações relativas ao período de julho, agosto e 
setembro de 2012 devidas à Resolução SESEG n° 305, de 13 de janeiro de 2010, tal como se segue: 
 
 
Julho 2012  
 
No mês de julho de 2012 houve algumas retificações em relação a diversos delitos, a partir da verificação dos 
recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ. O número de vítimas de homicídio doloso foi reduzido de 306 para 
296, ou seja, dez vítimas a menos. Quanto ao número de vítimas de latrocínio, houve um aumento de uma 
(01) vítima, passando de 14 para 15 vítimas. Para o delito lesão corporal dolosa, retifica-se o número de 
vítimas em menos uma (01), de 7.331 para 7.330. O número de casos de roubo de veículo teve queda, 
reduzindo em nove casos, de 1.693 para 1.684. Quanto ao roubo a transeunte, o número de casos reduziu 
em dezessete (17), de 4.172 para 4.155. O número de casos de roubo em coletivo também foi retificado, 
passando de 380 para 377, uma redução de 3 casos. Os casos de roubo de aparelho celular foram corrigidos, 
passando de 411 casos para 407, uma redução de 4 casos. O total de roubos foi corrigido de 8.472 casos 
para 8.445, uma redução de 27 casos. Por fim, o total de furtos sofreu um aumento de 7 casos após a 
retificação, indo de 14.618 para 14.625. 
 
Agosto 2012 
 
Publicou-se, em referência ao mês de agosto de 2012, que o número de vítimas de tentativa de homicídio no 
estado totalizou 347. No entanto, após verificação dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, esse 
número foi retificado, passando de 347 para 346, o que representa redução de uma (01) vítima. O número de 
casos de roubo a estabelecimento comercial foi outro delito a sofrer redução de um (01) caso após a 
verificação, indo de 420 para 419. Quanto ao delito roubo de veículo, o número foi modificado, variando de 
1.749 casos para 1.743, uma diminuição de 6 casos. O número de casos de roubo a transeunte também 
sofreu alteração, passando de 4.043 para 4.028, uma redução de15 casos. O roubo em coletivo foi de 348 a 
346 casos, ou seja, diminuiu em 2 casos. O total de roubos foi retificado, passando de 8.442 para 8.425 
casos, uma redução de 17 casos, assim como o total de furtos, que passou de 14.635 para 14.636 casos, 
representando aumento de um (01) caso. 
 
Setembro 2012 
 
Após análise dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, alguns dados referentes ao número de delitos no 
mês de setembro foram modificados. O número de vítimas de homicídio doloso passou de 329 para 324, o 
que significa uma redução de cinco (05) vítimas desse delito. Quanto à lesão corporal dolosa, o número de 
vítimas foi de 7.186 para 7.182, tendo sofrido uma redução de quatro (04) vítimas. O delito estupro também 
sofreu redução de uma (01) vítima, passando de 537 para 536 vítimas. Os números dos casos referentes a 
roubos foram reduzidos: roubo de veículo teve 14 casos a menos (indo de 1.765 a 1.751), roubo de carga 
sofreu redução de um (01) caso (passando de 248 a 247), roubo a transeunte passou de 3.573 para 3.535 
casos (redução de 38 casos) e roubo em coletivo teve redução de um (01) caso, passando de 348 para 347. 
O total de roubos passou de 7.758 para 7.708, o que representa uma diminuição de 50 casos, enquanto o 
total de furtos no referido mês sofreu um aumento de dois (02) casos, indo de 13.226 para 13.228. 


