
Unidades de Medida

Unidade de Medida Descrição

Vítimas Número de pessoas registradas como vítimas em um boletim de ocorrência.

Indicadores

Indicador Descrição

Homicídio doloso
Portaria MJSP nº 

229/2018

a) Morte de alguém em que há indício de crime ou sinal de agressão externa, exceto
"Feminicídio", "Lesão Corporal Seguida de Morte", "Roubo Seguido de Morte (Latrocínio)" e
crimes culposos;

b) Morte violenta provocada por acidente de trânsito, desde que haja dolo; e
c) Morte com indício de crime ou sinal de agressão externa qualificada como "encontro de

ossada", "encontro de cadáver", "morte a esclarecer", "morte suspeita", "morte por causa
desconhecida" e congêneres deverá ser classificada como Homicídio.

Unidade Geográfica de Análise

Unidade Descrição

Município Dados agregados por Município

Notas

1. Os dados registrados em data anterior à publicação da Portaria nº 229,de 10 de
dezembro de 2018, não seguem a padronização contida no citado documento;

2. Variações entre os Totais por UF e Municípios podem ocorrer devido aos
processos permanentes de coleta, tratamento e análise dos dados pelos gestores
estaduais;

3. Os dados registrados no 1º trimestre de 2019 no Amapá correspondem a um grau
de cobertura 33% maior que os apresentados no 1º bimestre de 2018, devido ao
avanço do processo de implantação no estado da solução Sinesp PPE;

Fonte

Dados validados pelos Gestores estaduais de estatística

Metodologia

As informações que subsidiam a produção das estatísticas oficiais são fornecidas pelos setores estaduais de estatística e
unidades policiais através da Coordenação Geral de Estatística- CGEst, seguindo um fluxo que consiste nas seguintes etapas:
Coleta de dados, validação e atualização.

Para a coleta de dados, a CGEst utiliza os dados e informações de 02 sistemas:

a) SINESPJC
b) Sinesp Integração

Mensalmente, os dados são retirados dos sistemas e são disponibilizados em formulário eletrônico para conferência e validação
pelos setores de estatística das Unidades da Federação. Com o processo de validação finalizado, as tabelas são encaminhadas
para atualização da base de dados e do painel público de dados nacionais de segurança pública.

Periodicidade

Coleta: Mensal
Atualização: Os dados coletados são referentes a três meses anteriores ao mês da
coleta.
Publicação: Os dados serão publicados até o dia 15 de cada mês.

DICIONÁRIO DE DADOS


