Esta pesquisa livre é alim entado por

Criar um Inquérito

Survey: Grupos de Qualidade ABSP
Formulário para construção dos Grupos de qualidade das informações estatísticas

1.
Prezado(a) dirigente, prezado(a) gestor(a) de estatística e análise criminal,
Tendo em vista a produção da 11ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, solicitamos a(o) senhor(a) o apoio no
preenchimento do formulário que pode ser acessado no link abaixo e que tem por objetivo a atualização dos grupos de
qualidade das estatísticas policiais e criminais estaduais. Este ano os grupos serão construídos com foco especial nos
registros de homicídios e demais mortes violentas intencionais.
Certos de que a participação desta Secretaria fortalecerá as discussões técnicas em torno da metodologia em questão,
solicitamos que o(a) senhor(a) preencha o questionário online até o dia 15 de setembro de 2017.
Qualquer dúvida relacionada ao instrumento poderá ser esclarecida com a equipe do FBSP através do email
pesquisa@forumseguranca.org.br ou do tel (11) 3081-0925, com David Marques e Roberta Astolfi.
Informamos que tão logo tenhamos o estudo com a nova distribuição dos grupos de qualidade pronto, enviaremos
antecipadamente a(o) senhor(a) para críticas e sugestões.
Desde já agradecemos o empenho e a atenção.

Equipe do Anuário Brasileiro de Segurança Pública

2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO RESPONDENTE

* 3. Unidade da Federação

4. * Nome da instituição à qual você pertence:

5. Endereço da instituição: (Rua, número e complemento)

6. Bairro:

7. CEP:

8. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE:

9. * Nome do responsável pelo preenchimento:

10. * Qual a sua unidade ou seção?

11. * Qual é seu cargo?

12. * Email

13. * Telefone de contato

14. REGISTRO DE CRIMES NA SUA UF

* 15. Os B.O.s (ou R.O.s) lavrados nas delegacias são feitos em papel ou digitados num sistema informatizado?
Todos são feitos em papel
Todos são digitados em sistema informatizado
Uma parte em papel e uma parte num sistema informatizado

16. *
Em 2016, que proporção aproximada desses B.O.s foram digitados num sistema informatizado? (em porcentagem)

* 17.
O sistema informatizado para a inserção dos boletins deocorrências prevê algum tipo de checagem automática de consistência dos dados, no
momento da entrada?
Sim
Não

* 18.

O sistema contém uma tabela de naturezas criminais previamente estabelecida ou o preenchimento é livre?

Natureza criminal pré-estabelecida no sistema, que não pode ser modificada
Natureza criminal pré-estabelecida no sistema, mas digitador pode introduzir uma nova
Natureza criminal é livre e o digitador pode escrever segundo seu critério

* 19. Quando numa mesma ocorrência acontecem vários crimes (por exemplo lesão corporal, roubo e estupro de uma vítima)
como se registram e se contabilizam esses crimes?
Todos os tipos de crime são registrados individualmente dentro da ocorrência e são contabilizados separadamente, apesar de serem
parte de uma só ocorrência.
Há um máximo de naturezas possíveis para uma só ocorrência.
Se registra apenas o crime mais grave verificado na ocorrência
Outro

20. * O máximo de naturezas possíveis para uma ocorrência é de:

* 21. Existe alguma resolução, norma, portaria ou lei estadual estipulando as informações sobre criminalidade que devem ser publicadas
pelogoverno do estado?
Sim
Não

22. * Especifique a norma que estipula as informações sobre criminalidade que devem ser publicadas pelo governo do estado
(número e data de lei, decreto, portaria, etc.). Incluir mais de uma informação, se for o caso.

* 23. O Estado envia suas estatísticas criminais para o SINESPJC, sistema nacional de coleta de dados criminais mantido pela
Senasp/Ministério da Justiça?
Sim
Não

* 24. Com qual Periodicidade o Estado envia suas estatísticas criminais para o SINESPJC?
Mensalmente ou com maior frequência
A cada 2, 3 ou 4 meses
Semestralmente
Anualmente

* 25. Esse envio é feito com regularidade?
Sim, sempre
Sim, quase sempre

Sim, a maioria das vezes
De vez em quando

* 26.
Nas estatísticas oficiais, os atos infracionais cometidospor crianças e adolescentes (sem a participação de adultos) são contabilizados
conjuntamente com os crimes praticados por adultos segundo a natureza criminal?
Sim
Não

* 27. São produzidas estatísticas específicas sobre o número de atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes segundo a natureza do
ato (homicídio, roubo, furto etc.)?
Sim
Não

28. REGISTROS DE MORTES VIOLENTAS INTENCIONAIS

* 29. Qual(is) indicador(es) agregado(s) de Mortes Violentas Intencionais é(são) utilizado(s) no seu estado? Marque quantas
forem aplicáveis:
Homicídios
Homicídios dolosos
Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI
Mortes Violentas Intencionais - MVI
Letalidade violenta
Mortes suspeitas/mortes a esclarecer (com indícios de agressão)
Outro (informe o nome)

30. Qual a unidade de registros do(s) indicador(es) utilizados na sua UF?
Não utiliza o indicador

Número de vítimas

Número de ocorrências
Número de ocorrências
ou crimes e também
ou crimes
número de vítimas

* Homicídios
* Homicídios dolosos
* Crimes Violentos Letais Intencionais CVLI
* Mortes Violentas Intencionais - MVI
* Letalidade violenta
* Mortes suspeitas/mortes a esclarecer
(com indícios de agressão)
* Outro (conforme indicado na questão
29)
31.
A seguir serão listadas vários tipos de ocorrências com resultado morte. Informe para cada uma delas se são contabilizadas
na sua UF, e em quais indicadores. Você pode escolher "não contabiliza" ou escolher quantas respostas "sim" forem
aplicáveis. Considere a situação no seu estado no ano de 2016.

Veja aqui um exemplo de preenchimento dessa questão
Sim,
contabiliza
em outro
Sim,
Sim,
Sim,
indicador
Sim,
contabiliza
contabiliza
Sim,
Sim,
contabiliza agregado
Não
contabiliza
em
em
contabiliza contabiliza
em
de mortes
contabiliza
em
categoria
homicídios em CVLI
em MVI Letalidade violentas
homicídios
própria
dolosos
violenta (informado
na
pergunta
29)
* Homicídio doloso
* Homicídio culposo
* Lesão Corporal Seguida de Morte
* Roubo Seguido de Morte (latrocínio)
* Infanticídio
* Mortes decorrentes de oposição à
intervenção policial (antigos autos de
resistência, resistência seguida de
morte, etc.).
* Policiais (Militares e Civis) Mortos em
Serviço
* Policiais (Militares e Civis) Mortos fora
de Serviço
* Femicídio/ feminicídio
* Genocídio
Sim,
contabiliza
em outro
Sim,
Sim,
Sim,
indicador
Sim,
contabiliza
contabiliza
Sim,
Sim,
contabiliza agregado
Não
contabiliza
em
em
contabiliza contabiliza
em
de mortes
contabiliza
em
categoria
homicídios em CVLI
em MVI Letalidade violentas
homicídios
própria
dolosos
violenta (informado
na
pergunta
29)
* Estupro com resultado de morte
* Tortura com resultado de morte
* Maus tratos com resultado de morte
* Extorsão ou extorsão mediante
sequestro com resultado morte
* Rixa seguida de morte
* Outras categorias que possam ser
incluídas em mortes violentas
intencionais

32. Se você marcou "outras categorias que possam ser incluídas em mortes violentas intencionais", informe a seguir:

33. Há uma série de eventos em que não é possível saber imediatamente a intencionalidade do ato. Para esses casos, marque
a(s) categoria(s) utilizadas na sua UF e como eles são contabilizados. Veja aqui um exemplo de preenchimento dessa questão

Não utiliza essa
categoria

Utiliza essa categoria e
Utiliza e contabiliza em contabiliza sempre em
categoria própria
algum indicador de
morte violenta

Utiliza essa categoria e
contabiliza em
indicador de morte
violenta apenas se
houver indícios de

intencionalidade
* Encontro de cadáver
* Encontro de ossada
* Morte suspeita
* Morte a esclarecer
* Morte sem assistência médica

34. Se você marcou que utiliza alguma das categorias da pergunta anterior em algum indicador de morte violenta, informe
qual indicador. Utilize o espaço abaixo para fazer outras considerações que julgar necessárias.

35. *
Qual(ais) a(s) nomenclatura(s) oficial(is) utilizada(s) para o registro, no boletim de ocorrência, de óbitos cuja causa é inicialmente
indeterminada?

* 36. Existe uma norma (portaria, resolução etc) que regulamente o registro dessas ocorrências de óbito cuja causa é inicialmente
indeterminada indicando quais situações podem ser assim registradas?
Sim
Não

37. * Cite a norma (portaria, resolução etc) que regulamenta o registro dessas ocorrências de óbito cuja causa é inicialmente indeterminada

* 38. Ainda em relação aos eventos de causa indeterminada (Morte suspeita, morte a esclarecer, encontro de cadáver,
encontro de ossada, morte sem assistência médica), quando a investigação determina que trata-se de homicídio, existe
algum mecanismo de atualização das estatísticas?
Sim
Não

39. Descreva como funciona a atualização do registro (conforme questão 38):

40. *
Qual a nomenclatura oficial utilizada para o registro de mortes de civis em confronto com POLICIAIS EM SERVIÇO em seu Estado?

41. *
Qual a nomenclatura oficial utilizada para o registro de mortes de civis em confronto com policiais FORA DE SERVIÇO em seu Estado?

42. Em relação à base de dados do seu estado relativa a Homicídios Dolosos, assinale abaixo os campos que fazem parte dela:

* 43. Em relação à vítima:
Sexo

Data de Nascimento ou Idade

Cor

Nacionalidade

Estado Civil

Escolaridade

Profissão ou Ocupação

Lugar de Residência

* 44. Em relação ao fato
Data da Agressão

Hora da Agressão

Data do Falecimento

Hora do Falecimento

Arma/meio com que o homicídio foi cometido

Número de vítimas fatais

Número de supostos agressores

Local da Agressão

Tipo de lugar da agressão: público ou privado

Motivo da Agressão

Descrição dos fatos (em texto)

* 45. Em relação a(o) suposto(a) agressor(a)
Sexo

Data de Nascimento ou Idade

Cor

Nacionalidade

Relação entre vítima e agressor

Profissão ou Ocupação

46. Emrelação à base de dados do seu estado relativa a Homicídios Dolosos, especifique abaixo o percentual de casos NÃO INFORMADOS EM
2016 para cada uma das seguintes variávies:
Percentual de NÃO INFORMADOS para cada uma das seguintes variáveis
0 a 5%
* Sexo da Vítima
* Idade da Vítima
* Município de ocorrência
* Arma/meio com que o homicídio foi
cometido

6 a 10%

11 a 30%

31 a 50%

Mais de 51%

Não é possível
saber

* 47. A base de dados relativa a Homicídios Dolosos possui variáveis que permitam a localização exata da ocorrência (com coordenadas
geográficas)?
Sim
Não

* 48. Existe na sua UF algum mecanismo de revisão da qualidade dos dados de homicídio?
Sim
Não

49. Quais o(s) mecanismo(s) de revisão da qualidade dos dados de homicídio utilizados na sua UF?
Sim

Não

* Cruzamento com os dados do
Ministério da Saúde?
* Análise das séries temporais
procurando inconsistências?
* Revisão de uma amostra de B.O.s?
* Outros

50. Descreva o(s) mecanismo(s) de revisão da qualidade dos dados utilizados na sua UF, referente à opção "outros" da
pergunta anterior.

51. Qual é o nome do órgão ou grupo que faz essa revisão da qualidade dos dados de homicídio?

52. O órgão que revisa a qualidade dos dados possuialguma participação da sociedade civil ou de centros de pesquisa?
Sim
Não

53.
Mencione quais são esses centros de pesquisa/organizações da sociedade civil:

* 54. Quando uma pessoa ferida acaba morrendo numa data posterior à agressão, existe algum mecanismo de atualização do registro inicial?
Sim
Não

55. * Descreva como funcicona a atualização do registro:

* 56. São divulgados publicamente os dados de homicídio doloso e/ou do indicador agregado de mortes violentas intencionais utilizado na sua
UF (CVLI ou MVI, etc.)?
Sim
Não

* 57.
De que forma são divulgados? Marcar mais de uma resposta se necessário. (Conforme questão 56)
Internet
Diário Oficial
Através da Imprensa
Outro

58. * Com que freqüencia os dados são divulgados? (em meses)

* 59.

Qual foi a data de publicação do número total de homicídios acontecidos em 2015?

Dia Mês
--

--

* 60.

--

Qual foi a data de publicação do número total de homicídios acontecidos em 2016?

Dia Mês
--

Ano

--

Ano
--

61.
Caso as estatísticas sejam publicadas em Diário Oficial, faça o upload do arquivo PDF da última publicação ou utilize a próxima
questão se preferir colar o link de acesso:



62. Caso as estatísticas sejam publicadas em Diário Oficial, cole o link de acesso:

* 63. Existe algum outro mecanismo para aprimorar a qualidade dos dados de homicídios?
Sim
Não

64. * Descreva como funciona o mecanismo para aprimorar a qualidade dos dados de homicídios.

* 65. Os microdados de homicídios (base de dados com registros individuais das vítimas) são cedidos a pesquisadores ou a membros
dasociedade civil?
Sim
Não

66. *
Sob que condições ou requisitos os microdados de homicídios são cedidos a pesquisadores ou a membros da sociedade civil?

Software de pesquisa online Distribuído por

