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O signatário remete, para o devido encaminhamento, retificações das incidências criminais do estado do Rio de Janeiro, 
relativas ao período de janeiro, fevereiro e março de 2013 devidas à Resolução SESEG n° 305, de 13 de janeiro de 
2010, tal como se segue: 
 
 
Janeiro 2013  
 
No mês de janeiro de 2013 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 aumentou de 391 para 393, ou 
seja, duas (02) vítimas a mais. O número de vítimas de homicídio culposo de trânsito sofreu aumento de três (03) 
vítimas, passando de 169 para 172. O número de vítimas de lesão culposa de trânsito sofreu redução de três (03) 
vítimas, passando de 3.356 para 3.353. O número de vítimas de tentativa de homicídio foi reduzido de 380 para 376, ou 
seja, quatro (04) vítimas a menos. Os números dos casos referentes a roubos foram alterados: roubo a estabelecimento 
comercial teve três (03) casos a mais (indo de 478 a 481), roubo de veículo teve dez (10) casos a menos (indo de 1.941 
a 1.931), roubo em coletivo sofreu redução de cinco (05) casos (passando de 408 a 403), roubo de aparelho celular 
passou de 344 para 342 casos (redução de 02 casos), roubo a transeunte passou de 4.339 para 4.304 casos (redução 
de 35 casos). O total de roubos teve redução de trinta e um (31) casos, passando de 8.911 para 8.880. O total de furtos 
teve aumento de um (01) caso, passando de 15.878 para 15.879. 
 
 
Fevereiro 2013 
 
No mês de fevereiro de 2013 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 359 para 357, ou 
seja, duas (02) vítimas a menos. O número de latrocínios teve redução de uma vítima, passando de 07 para 06 vítimas. 
O número de vítimas de ameaça sofreu redução de uma (01) vítima, passando de 6.945 para 6.944. O número de 
vítimas de tentativa de homicídio foi reduzido de 441 para 440, ou seja, uma (01) vítima a menos. Os números dos 
casos referentes a roubos foram alterados: roubo de veículo teve cinco (05) casos a menos (indo de 1.844 a 1.839), 
roubo a estabelecimento comercial passou de 444 para 446 casos (aumento de 02 casos), roubo de aparelho celular 
passou de 374 para 369 casos (redução de 05 casos), roubo em coletivo sofreu redução de cinco (05) casos (passando 
de 420 a 415), roubo a transeunte passou de 4.674 para 4.631 casos (redução de 43 casos). A recuperação de veículo 
sofreu redução de uma (01) vítima, passando de 1.479 para 1.478. O total de roubos teve redução de trinta e três (33) 
casos, passando de 9.045 para 9.012. O total de furtos teve aumento de cinco (05) casos, passando de 17.360 para 
17.365. 
 
 
 
Março 2013 
 
Após análise dos recursos deferidos pela COINPOL/PCERJ, alguns dados referentes ao número de delitos no mês de 
março foram modificados. O número de vítimas de homicídio doloso passou de 394 para 393, o que significa uma 
redução de uma (01) vítima desse delito. O número de latrocínios passou de 10 para 11, o que significa aumento de 
uma (01) vítima. Os números dos casos referentes a roubos foram alterados: roubo a residência teve um (01) caso a 
menos (indo de 134 a 133), roubo de veículo sofreu redução de vinte (20) casos (passando de 2.214 a 2.194), roubo a 
transeunte passou de 4.771 para 4.732 casos (redução de 39 casos), o roubo em coletivo passou de 460 para 451 
casos (redução de 09 casos), o roubo de aparelho celular teve redução de um (01) caso, passando de 363 para 362. 
Quanto ao furto de veículo houve aumento de dois (02) casos, passando de 1.478 para 1.480. O número de apreensão 
de drogas redução dois (02) casos, indo de 1.567 para 1.565. O total de roubos passou de 9.820 para 9.765, o que 
representa uma diminuição de cinquenta e cinco (55) casos, enquanto o total de furtos no referido mês sofreu um 
aumento de doze (12) casos, indo de 14.622 para 14.634. 


