O signatário remete, para o devido encaminhamento, retificações relativas ao período de outubro, novembro e
dezembro de 2012 devidas à Resolução SESEG n° 305, de 13 de janeiro de 2010, tal como se segue:
Outubro 2012
No mês de outubro 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 314 para 312, ou
seja, duas (02) vítimas a menos. O número de vítimas de homicídio culposo de trânsito sofreu aumento de duas (02)
vítimas, passando de 219 para 221. O número de vítimas de tentativa de homicídio foi reduzido de 375 para 373, ou
seja, duas (02) vítimas a menos. Os números dos casos referentes a roubos foram alterados: roubo de veículo teve
quinze (15) casos a menos (indo de 1.764 a 1.749), roubo com condução da vítima para saque em instituição financeira
sofreu aumento de um (01) caso (passando de 09 a 10), roubo a transeunte passou de 4.035 para 3.995 casos
(redução de 40 casos), roubo de aparelho celular passou de 351 para 348 casos (redução de 03 casos), roubo em
coletivo passou de 355 para 350 casos (redução de 05 casos). O total de roubos teve redução de cinquenta e cinco (55)
casos, passando de 8.298 para 8.243. O total de furtos teve aumento de quatorze (14) casos, passando de 14.546 para
14.560.
Novembro 2012
No mês de novembro 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 323 para 319, ou
seja, quatro (04) vítimas a menos. O número de vítimas de homicídio culposo de trânsito sofreu aumento de uma (01)
vítima, passando de 197 para 198. O número de vítimas de tentativa de homicídio foi reduzido de 337 para 335, ou
seja, duas (02) vítimas a menos. O número de vítimas de auto de resistência (ou homicídio decorrente de intervenção
policial) foi reduzido de 39 para 38, ou seja, uma (01) vítima a menos. Os números dos casos referentes a roubos foram
alterados: roubo de veículo teve seis (06) casos a menos (indo de 1.731 a 1.725), roubo de caixa eletrônico sofreu
aumento de um (01) caso (passando de zero a 01), roubo a transeunte passou de 3.907 para 3.888 casos (redução de
19 casos), roubo de aparelho celular passou de 319 para 312 casos (redução de 07 casos), roubo em coletivo passou
de 362 para 360 casos (redução de 02 casos), roubo a estabelecimento comercial passou de 396 para 398 casos
(aumento de 02 casos). O total de roubos teve redução de dezesseis (16) casos, passando de 8.129 para 8.113.
Dezembro 2012
Após análise dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, alguns dados referentes ao número de delitos no mês de
dezembro foram modificados. O número de vítimas de homicídio doloso passou de 391 para 389, o que significa uma
redução de duas (02) vítimas desse delito. O número de vítimas de tentativa de homicídio passou de 416 para 407, o
que significa uma redução de nove (09) vítimas. Quanto ao homicídio culposo o número de vítimas foi de 231 para 232,
tendo sofrido o aumento de uma (01) vítima. Os números dos casos referentes a roubos foram alterados: roubo de
veículo teve dez (10) casos a menos (indo de 1.894 a 1.884), roubo a estabelecimento comercial sofreu aumento de
três (03) casos (passando de 405 a 408), roubo a transeunte passou de 3.877 para 3.846 casos (redução de 31 casos),
o roubo de aparelho celular passou de 311 para 301 casos (redução de 10 casos) e o roubo em coletivo teve redução
de um (01) caso, passando de 366 para 365. O total de roubos passou de 8.320 para 8.282, o que representa uma
diminuição de trinta e oito (38) casos, enquanto o total de furtos no referido mês sofreu um aumento de dezesseis (16)
casos, indo de 15.103 para 15.119.
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