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Trata-se de base de dados extraída do Sistema denominado CLASSIND. 

O sistema é utilizado para registrar e tratar requerimentos de Classificação 

Indicativa de Jogos eletrônicos, RPG e obras audiovisuais.  

As bases de dados são disponibilizadas em formato CSV. Atualmente 

existem 03 tipos de relatórios: Obras Audiovisuais, Jogos Eletrônicos e Jogos de 

RPG. 

As bases de dados são atualizadas sempre em 01/02 e 01/07. Contudo, 

as informações só constarão na base quando o resultado da análise do pedido 

de Classificação Indicativa for publicado no Diário Oficial da União. 

 

DADOS DA OBRA 

Coluna Campos da Tela Descrição do Campo 

A Código  

B Titulo no Brasil Este campo apresenta o título da obra 
no Brasil 

C Titulo original Este campo apresenta o título original 
da obra 

D País de origem Este campo apresenta o país de 
origem da obra 

E Ano de produção Este campo apresenta o ano em que a 
obra foi produzida 

F Produtores Este campo apresenta os produtores 
da obra 

G Diretores Este campo apresenta o responsável 
pela direção da obra 

H Atores Este campo apresenta os nomes dos 
atores que participaram do elenco da 
obra 
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I Cor Este campo indica se a obra e colorida 
ou preto e branco 

J Tempo de Projeção Este campo apresenta o tempo original 
de duração da obra em minutos. 

K Categoria Este campo apresenta a classificação 
da obra de acordo com a natureza. Ex: 
curta-metragem; longa-metragem; 
trailer; novela. 

L Emissora Este campo apresenta a emissora em 
que a obra será transmitida 

M Observação Este campo apresenta a observação 
sobre a obra. Ex: informa se é uma 
versão editada. 

N Segmento de 
mercado 

Segmento de mercado no qual a obra 
será exibida: Cinema; DVD/Home 
video;  Mostras/Festivais de cinema; 
Televisão. 

O Distribuidor Este campo apresenta informações 
sobre a Companhia/Empresa 
responsável pela distribuição da obra 

P Classificação 
pretendida 

Este campo apresenta informa a 
classificação indicativa pretendida pelo 
requerente. 

Q Classificação 
atribuída 

Este campo apresenta informa a 
classificação indicativa atribuída à 
obra. 

R Tipo de Análise: 
 

Este campo informa o tipo de análise 
feita, podendo ser: Comum, 
Reconsideração e Recurso (0, 1, 2) 

S Forma Análise Este campo apresenta a forma de 
análise da obra: “P” equivale a Prévia 
e “A” a Autoclassificação 

T Contém Este campo apresenta os descritores 
de conteúdo presentes na obra. 

U Requerente Este campo informa o tipo de pessoa 
que está solicitando a classificação 
indicativa da obra, podendo ser 
Jurídica ou Física, devendo aparecer 
somente o nome. 

V Data Portaria 
 

Este campo informa a data em que a 
Portaria foi assinada no seguinte 
formato: (ano / mês / dia) 

W Número Portaria Este campo informa o número da 
Portaria. 

 X  Data DOU Este campo apresenta a data de 
publicação da Classificação indicativa 
da obra no Diário Oficial da União - 
DOU 

Y Seção I/Página Este campo apresenta a Seção e a 
página da publicação. 



 

DADOS DOS JOGOS ELETRÔNICOS 

Coluna 
Correspondente 

Campos da Tela Descrição do Campo 

A Código  

B Título no Brasil Este campo apresenta o 
título do Jogo eletrônico no 

Brasil 

C Título da Série Este campo apresenta o 
título da série 

D Produtor Este campo apresenta o 
nome do(s) produtor(res) do 

jogo 

E País de Origem Este campo representa o 
pais de origem do jogo 

F Ano de Produção Este campo representa o 
ano em que o jogo foi 

produzido 

G Observação Alguma observação sobre o 
jogo 

H Distribuidor do Jogo no 
Brasil 

Apresenta o distribuidor do 
jogo no Brasil 

I Mídia de Distribuição Apresenta o tipo de mídia 
pela qual o jogo foi 

disponibilizado. Ex: Blu-ray; 
download, etc. 

J Plataforma e veículo é 
uma coisa só 

Apresenta o tipo de 
plataforma para a qual o jogo 

foi disponibilizado. 

K Gênero Este campo representa o 
gênero do jogo, de modo 

que, para o público externo, 
é melhor manter o nome 

“Gênero” 

L Classificação pretendida Informa a classificação 
indicativa pretendida. 

M Classificação atribuída Informa a classificação 
indicativa atribuida à obra. 

N Contém Informa os descritores de 
conteúdo presentes na obra. 

O Tipo de Análise Informa o tipo de análise 
feita. Ex: Comum, 

Reconsideração e Recurso 

P Tipo de Material Apresenta o tipo de material 
que o jogo foi analisado. 

Q Requerente Informa o tipo de pessoa que 
está solicitando a 



classificação indicativa da 
obra, podendo ser Jurídica 

ou Física, devendo aparecer 
somente o nome. 

R Data Portaria Informa a data em que a 
Portaria foi assinada. 

S Número Portaria Informa o número da 
Portaria. 

T Data DOU Este campo informa a data 
de publicação da 

Classificação indicativa da 
obra no Diário Oficial da 

União - DOU 

U Seção I/Página Informa a Seção e a página 
da publicação. 

 

 

 

DADOS DOS JOGOS RPG 

Coluna 
Correspondente 

Campos da Tela Descrição do Campo 

A Código  

B Título RPG (Português) Este campo apresenta o 
título do Jogo RPG no Brasil 

C Título RPG (Original) Este campo apresenta o 
título do Jogo Original 

D Título RPG (Série) Este campo apresenta o 
título do Jogo em série 

E 
 

País de Origem Este campo apresenta o país 
de origem do jogo RPG 

F Ano de Produção Este campo apresenta o ano 
em que o jogo RPG foi 
produzido. 

G Autores Este campo apresenta os 
nomes dos autores do jogo 

H Gênero Este campo representa o 
gênero do jogo, de modo 
que, para o público externo, é 
melhor manter o nome 
“Gênero” 

I Editora Este campo apresenta o 
nome da editora responsável 
pelo jogo 

J Observação Alguma observação sobre o 
jogo 



K Classificação pretendida Este campo apresenta 
informa a classificação 
indicativa pretendida. 

L Classificação atribuída Este campo apresenta 
informa a classificação 
indicativa atribuida à obra. 

M Contém Este campo apresenta 
informa os descritores de 
conteúdo presentes no jogo 

N Requerente Este campo apresenta 
Informa o tipo de pessoa que 
está solicitando a 
classificação indicativa da 
obra, podendo ser Jurídica 
ou Física, devendo aparecer 
somente o nome. 

O Data Portaria  Este campo apresenta 
informa a data em que a 
Portaria foi assinada. 

P Número Portaria Este campo apresenta 
informa o número da 
Portaria. 

Q Data DOU Este campo informa a data 
de publicação da 
Classificação indicativa da 
obra no Diário Oficial da 
União - DOU 

R Seção I/Página Este campo informa a Seção 
e a página da publicação. 

 


