
 
 
Janeiro 2012 
 
Após verificação dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ retificam-se os números de casos e 
vítimas dos seguintes delitos no Estado do Rio de Janeiro. Os homicídios dolosos passaram 323 
para 324, redução de 1 vítima, As tentativas de homicídio reduziram 1 vítima, de 413 para 412. Os 
roubos a estabelecimentos comerciais tiveram um aumento de 1 caso, passando de 381 para 382. Os 
roubos a transeuntes reduziram em 32 casos, de 4.113 para 4.081. Os roubos em coletivos, por sua 
vez, tiveram redução de 3 casos, de 419 para 416. Os roubos de aparelhos celulares sofreram 
aumento de 5 casos, passando de 357 para 362. Por fim, os totais de roubos e furtos também foram 
modificados, com redução de 20 casos, de 8.423 para 8.403 e aumento de 12 casos de 15.134 para 
15.146 casos.  
 
Fevereiro 2012 
 
Informa-se a retificação dos números de incidências criminais e vítimas ocorridas no mês de 
fevereiro de 2012 no Estado do Rio de Janeiro após verificação dos recursos deferidos pela 
COINPOL/PCERJ. Houve 3 vítimas a mais de homicídio doloso, passando de 380 para 383. As 
lesões corporais seguida de mortes passaram de 1 para 2, aumento de 1 vítima. As tentativas de 
homicídio tiveram redução de 7 vítimas, indo de 539 para 532. O número de vítimas de lesão 
corporal dolosa também foi reduzido 2 vítimas, de 7.762 para 7.760. Quanto aos crimes contra o 
patrimônio, os roubos de veículos reduziram em 1 caso, de 1.953 para 1.952. Os roubos a transeunte 
diminuíram 8 casos, de 4.500 para 4.492 e os roubos em coletivos reduziram 2 casos, de 455 para 
453. Já os roubos de aparelhos celulares tiveram redução de 1caso, de 376 para 375 casos. O auto 
de resistência também sofreu alteração, aumento de 1 morto passando de 34 para 35 vítimas. O total 
de roubos reduziu em 11 casos, de 9.206 para 9.195. E, por fim, o total de furtos aumentou 2 casos, 
de 17.711 para 17.713. 
 
Março 2012 
 
A verificação dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ gerou retificações das estatísticas 
oficiais anteriormente publicadas no Estado do Rio de Janeiro. O número divulgado de lesões 
corporais seguida de mortes teve uma redução de 1 vítima, indo de 3 para 2. Os latrocínios 
aumentaram 1 vítima, passando de 15 para 16. E as tentativas de homicídio, redução de 1 vítima, de 
367 para 366. Em relação aos crimes contra o patrimônio, os roubos a estabelecimentos comerciais 
tiveram aumento de 1 caso, passando de 477 para 478. Os roubos de veículos tiveram redução de 3 
casos, passando para 2.016 casos, sendo que anteriormente haviam sido divulgados 2.019 casos. Os 
roubos a transeunte tiveram redução de 40 casos, passando de 4.396 para 4.356. Já os roubos em 
coletivos reduziram em 2 casos, de 481 para 479. Houve redução também no número de casos de 
roubos de aparelhos celulares, de 408 para 407, redução de 1 caso. As apreensões de armas, por sua 
vez, tiveram um aumento de 20 armas, passando de 615 armas apreendidas para 635. Por fim, os 
totais de roubos foram retificados de 9.432 para 9.401, redução de 31casos e totais de furtos de 
15.309 para 15.319, aumento de 10 casos. 


