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Maioria dos estados não divulga todos os
dados de crimes violentos ao público
Em 4 estados, não há nenhum número disponível nos sites. Em 15 estados, a
divulgação é parcial ou apresenta algum tipo de problema. Em apenas 8 estados
todos os dados são disponibilizados de forma rápida e clara. Índice nacional de
homicídios criado pelo G1 acompanha mês a mês os dados de vítimas de crimes
violentos no país.

Por G1

27/02/2019 05h17 · Atualizado 

    

A maioria dos estados não divulga à população os dados completos de vítimas de

crimes violentos no país. Em 15 estados, a divulgação é parcial ou apresenta algum

tipo de problema, como falta de atualização. Em 4 deles, não há nenhum número

disponível nos sites. Em apenas 8 todos os dados são disponibilizados de forma

rápida e clara.

PÁGINA ESPECIAL: Mapa mostra mortes violentas no país

Apesar da criação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), também não há

ainda uma divulgação desses dados por parte do governo federal.

Desde o início do ano passado, uma ferramenta criada pelo G1 permite que o

público acompanhe, da forma mais atualizada possível, os dados de mortes

violentas no país. Uma página especial foi desenvolvida para mostrar mês a mês os

números disponíveis. O objetivo é, além de possibilitar um diagnóstico em tempo

real da violência, cobrar transparência por parte dos governos.

Para isso, é preciso que em boa parte dos estados os jornalistas do G1 solicitem os

dados via Lei de Acesso à Informação.

há uma semana

MONITOR DA VIOLÊNCIA

http://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2018/mortes-violentas-no-brasil/
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/
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VEJA COMO É EM CADA ESTADO

Acre: O site da Secretaria de Estado de Segurança Pública não disponibiliza

dados criminais. É necessário fazer um pedido via Lei de Acesso à Informação

para ter acesso às estatísticas.

Alagoas: As informações estão disponíveis no site da Secretaria de Segurança

Pública de Alagoas. Desde 2016, há relatórios atualizados mês a mês e ano a ano.

Para anos anteriores, os dados são menos detalhados.

Amapá: As informações são disponibilizadas para livre consulta no site da

Secretaria de Justiça e Segurança Pública por crime e por mês.

Amazonas: Os dados são disponibilizados apenas parcialmente no site da

transparência da Secretaria de Segurança Pública. Os repórteres do G1 precisam

solicitar as informações completas para a assessoria de imprensa da secretaria.

Também é feito eventualmente o pedido via Lei de Acesso.

Bahia: O site da Secretaria da Segurança Pública do estado disponibiliza os

dados por crime, mas sem separar por mês. Além disso, a atualização é lenta. Para

conseguir as informações mais recentes e detalhadas, os repórteres do G1 fazem o

pedido via Lei de Acesso à Informação.

Ceará: O site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disponibiliza o

número total dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e a lista dia a dia das

mortes por tipo de crime. Essa discriminação por crime, porém, é disponibilizada em

pdf, formato que di�culta a contabilização dos casos. Para conseguir o total

consolidado de mortes por tipo de crime, os repórteres do G1 fazem o pedido pela

Lei de Acesso à Informação.

Distrito Federal: Os dados completos, mês a mês e por crime, são disponibilizados

no site da Secretaria de Segurança Pública do DF. Na série histórica, é possível

consultar as informações desde o ano de 2000. As estatísticas são disponibilizadas

em formato pdf e em arquivo em formato de planilha, o que facilita a manipulação

dos dados.

http://seguranca.ac.gov.br/wps/portal/seguranca/seguranca/principal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAD8_A4FAPU0OL0CBjA8-AMH8Xb3dTY4tAY6B8pFm8AQ7gaEBAt5d-VHpOfhLQnnCQzXjUGkLk8djk55Gfm6pfkBtRGRyQrggAYxgoPw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://esic.ac.gov.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsistema%2f
http://seguranca.al.gov.br/estatisticas/
http://www.estatistica.portaldaseguranca.ap.gov.br/rel-tipomortes
http://transparencia.ssp.am.gov.br/
https://acessoainformacao.am.gov.br/
http://www.ssp.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=97
http://www.tag2.ouvidoriageral.ba.gov.br/tag/taghub.dll/EXEC
https://www.sspds.ce.gov.br/estatisticas-2/
http://sou.cge.ce.gov.br/laiPublico.seam
http://www.ssp.df.gov.br/estatisticas/
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Espírito Santo: As informações são disponibilizadas no site da Secretaria de

Estado da Segurança Pública e Defesa Social por mês e por tipo de crime. É

possível acessar os dados de 2014 em diante. O único formato disponibilizado é pdf.

Goiás: O site da Secretaria de Segurança Pública de Goiás oferece um campo

para pesquisa de estatísticas criminais, mas alguns crimes não têm dados

atualizados e os campos de pesquisa não são claros. Por isso, os repórteres do G1

solicitam as informações via assessoria de imprensa do órgão e via Lei de Acesso à

Informação.

Maranhão: O site da Secretaria de Segurança apenas disponibiliza as

informações dos crimes da Grande São Luís. Para conseguir as informações de todo

o estado, os repórteres fazem os pedidos via assessoria de imprensa e via Lei de

Acesso à Informação.

Mato Grosso: No site da Secretaria de Estado de Segurança Pública, há dados

por crime, mas não por mês. Além disso, a atualização não é constante. Atualmente,

o dado mais recente é do ano de 2017. Para conseguir as informações, os

repórteres do G1 fazem os pedidos via assessoria do órgão.

Mato Grosso do Sul: A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

disponibiliza apenas os dados de homicídio no site. Para conseguir as informações

dos outros CVLI (lesão corporal seguida de morte e latrocínio), os repórteres entram

em contato com a assessoria de imprensa.

Minas Gerais: No site da Secretaria de Estado de Defesa Social só é possível

acessar os dados dos homicídios (doloso e culposo somados). Para conseguir as

informações para todos os crimes de forma separada e por mês, é necessário fazer

um pedido via Lei de Acesso à Informação.

Pará: No site da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, são

disponibilizados dados criminais, mas não por crime e mês a mês. Para conseguir as

informações detalhadas e atualizadas, os repórteres fazem o pedido via assessoria

de imprensa e via Lei de Acesso à Informação.

Paraíba: O site da Secretaria de Segurança e da Defesa Social disponibiliza

apenas os dados do total de CVLI por trimestre. Além disso, a atualização é lenta.

https://sesp.es.gov.br/estatisticas-criminais-2
http://www.ssp.go.gov.br/painelOcorrencias.html
http://www.transparencia.go.gov.br/
https://www.ssp.ma.gov.br/estatisticas/estatisticas-da-grande-sao-luis/
http://www.e-sic.ma.gov.br/
http://www.seguranca.mt.gov.br/transparencia-estatisticas.php
http://estatistica.sigo.ms.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/politica-de-privacidade/page/2500-estatisticas-criminais
http://www.transparencia.mg.gov.br/acessoainformacao
http://transparencia.segup.pa.gov.br/#6/-3.464/-47.336
https://www.sistemas.pa.gov.br/esic
http://paraiba.pb.gov.br/seguranca-e-da-defesa-social/pbunidapelapaz
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Para conseguir as informações mais detalhadas e recentes, os repórteres do G1

fazem o pedido via Lei de Acesso à Informação.

Paraná: Os dados apenas são disponibilizados a cada trimestre no site da

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária, o que torna a

divulgação mais lenta em comparação aos outros estados. Os repórteres fazem o

pedido via Lei de Acesso à Informação, mas, mesmo assim, as informações

também são disponibilizadas apenas por trimestre e com atraso.

Pernambuco: O site da Secretaria de Defesa Social apenas disponibiliza o total de

CVLI, sem discriminar por crime. Por isso, os repórteres pedem o detalhamento por

meio da assessoria de imprensa do órgão.

Piauí: O site da Secretaria de Segurança Pública disponibiliza apenas o total dos

CVLI por mês, sem fazer a discriminação por tipo de crime. As informações são

disponibilizadas apenas em grá�cos. Os repórteres pedem os dados completos via

assessoria de imprensa do órgão.

Rio de Janeiro: As informações são disponibilizadas no site do Instituto de

Segurança Pública. Os dados estão disponíveis em formato de planilha e são

consolidados por crime e por mês, com atualização constante.

Rio Grande do Norte: O site da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa

Social disponibiliza os dados por crime a cada mês. Quando o ano fecha, porém,

apenas informam o total de CVLI. Para ter as informações detalhadas, os repórteres

do G1 fazem um pedido por meio da Lei de Acesso à Informação.

Rio Grande do Sul: Apenas as informações dos crimes de homicídio doloso e de

latrocínio são disponibilizadas no site da Secretaria da Segurança Pública. Para os

dados de lesão corporal seguida de morte, os repórteres fazem um pedido via Lei

de Acesso à Informação.

Rondônia: O site da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

disponibiliza os dados por crime e por mês, mas a última atualização disponível é de

abril de 2018. Para conseguir informações mais recentes, os repórteres do G1 fazem

um pedido à assessoria e, eventualmente, pela Lei de Acesso à Informação.

http://sic.pb.gov.br/paginas-sicpb/solicite-uma-informacao
http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=38
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/acesso-a-informacao
http://www.sds.pe.gov.br/estatisticas/40-estatisticas/51-cvli
http://www.ssp.pi.gov.br/estatisticas/
http://www.isp.rj.gov.br/
http://defesasocial.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=54041&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=MAT%C9RIA
http://www.sic.rn.gov.br/Solicitacao/Incluir
https://www.ssp.rs.gov.br/indicadores-criminais
https://logincidadao.rs.gov.br/
http://www.rondonia.ro.gov.br/sesdec/publicacoes/estatisticas/
http://esic.cge.ro.gov.br/site/index.aspx
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Roraima: Os dados não são disponibilizados no site da Secretaria de Segurança

Pública. As informações são solicitadas pelos repórteres do G1 por meio da

assessoria e da Lei de Acesso à Informação.

Santa Catarina: O site da Secretaria de Estado da Segurança Pública

disponibiliza os dados atualizados por semana em formato pdf. Para conseguir as

informações por mês, os repórteres solicitam para a assessoria de imprensa do

órgão.

São Paulo: O site da Secretaria de Segurança Pública disponibiliza os dados por

crime e por mês de forma atualizada.

Sergipe: Os dados não são disponibilizados no site da Secretaria de Segurança

Pública. As informações são solicitadas pelos repórteres do G1 à assessoria de

imprensa do órgão.

Tocantins: As informações não são disponibilizadas no site da Secretaria de

Segurança Pública. Os repórteres pedem as informações por meio da assessoria

de imprensa do órgão.

Lei de Acesso à Informação

Qualquer pessoa pode fazer o pedido dos dados por meio do sistema eletrônico de

atendimento ao cidadão de cada estado. Para isso, normalmente é necessário fazer

um cadastro.

Segundo a Lei nº 12.527/2011 (a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas), o

acesso às informações deve ser imediata. Caso isso não seja possível, a resposta

deve ser expedida no prazo máximo de 20 dias. No caso de respostas incompletas

ou insatisfatórias, é possível entrar com recursos.

Veja a lista dos sites para fazer as solicitações em cada estado

Acre·
Alagoas·

http://www.sesp.rr.gov.br/
http://www.esic.rr.gov.br/acompanhamento/
http://www.ssp.sc.gov.br/index.php/component/content/article/88-servicos/184-seguranca-em-numeros-2?Itemid=437
https://www.ssp.sp.gov.br/
http://www.ssp.se.gov.br/Transparencia
https://www.ssp.to.gov.br/
http://esic.ac.gov.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsistema%2f
http://e-sic.al.gov.br/login/?next=/
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Amapá·
Amazonas·
Bahia·
Ceará·
Distrito Federal·
Espírito Santo·
Goiás·
Maranhão·
Mato Grosso·
Mato Grosso do Sul·
Minas Gerais·
Pará·
Paraíba·
Paraná·
Pernambuco·
Piauí·
Rio de Janeiro·
Rio Grande do Norte·
Rio Grande do Sul·
Rondônia·
Roraima·
Santa Catarina·
São Paulo·
Sergipe·

http://www.esic.ap.gov.br/sistema/
https://acessoainformacao.am.gov.br/
http://www.tag2.ouvidoriageral.ba.gov.br/tag/taghub.dll/EXEC
http://sou.cge.ce.gov.br/laiPublico.seam
https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
https://sistema.ouvidoria.es.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacaoBs.aspx
http://www.transparencia.go.gov.br/
http://www.e-sic.ma.gov.br/
http://www.ouvidoria.mt.gov.br/lai/
http://www.esic.ms.gov.br/
http://www.transparencia.mg.gov.br/acessoainformacao
https://www.sistemas.pa.gov.br/esic
http://sic.pb.gov.br/paginas-sicpb/solicite-uma-informacao
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/acesso-a-informacao
http://200.238.112.13:8080/ModuloCidadao/login_cidadao.xhtml;jsessionid=1C0EC2EB393A504CF1F18352B0FEE1EE
http://acessoainformacao.pi.gov.br/sigep/public/view/home.jsf
http://www.esicrj.rj.gov.br/
http://www.sic.rn.gov.br/Solicitacao/Incluir
https://logincidadao.rs.gov.br/
http://esic.cge.ro.gov.br/site/index.aspx
http://www.esic.rr.gov.br/acompanhamento/
http://www.ouvidoria.sc.gov.br/cidadao/
http://www.sic.sp.gov.br/
http://lai.se.gov.br/acesso/
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MONITOR DA VIOLÊNCIA MÊS A MÊS: OS DADOS FECHADOS
DE 2018

Número de mortes violentas cai mais de 10% no Brasil em 2018

PÁGINA ESPECIAL: Mapa mostra mortes violentas no país

ANÁLISE DO NEV: Conseguirão os novos governadores e o presidente da República
manter a tendência de queda dos homicídios?

ANÁLISE DO FBSP: Em 2018, Brasil reduz homicídios e mostra que a cooperação pode
tirar o país da UTI da segurança pública

METODOLOGIA: Monitor da Violência

Queda no nº de assassinatos em 2018 é a maior dos últimos 11 anos da série histórica do
FBSP

Como é feito o Índice Nacional de Homicídios do Monitor da Violência: perguntas e
respostas

Maioria dos estados não divulga todos os dados de crimes violentos ao público

MAIS DO G1

Tocantins·

Discurso no Planalto

Bolsonaro diz que ministério com 20 homens e 2 mulheres é
'equilibrado'

https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/02/27/numero-de-mortes-violentas-cai-mais-de-10-no-brasil-em-2018.ghtml
http://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2018/mortes-violentas-no-brasil/
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/02/27/conseguirao-os-novos-governadores-e-o-presidente-da-republica-manter-a-tendencia-de-queda-dos-homicidios.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/02/27/em-2018-brasil-reduz-homicidios-e-mostra-que-a-cooperacao-pode-tirar-o-pais-da-uti-da-seguranca-publica.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/monitor-da-violencia-metodologia.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/02/27/queda-no-no-de-assassinatos-em-2018-e-a-maior-dos-ultimos-11-anos-da-serie-historica-do-fbsp.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/02/27/como-e-feito-o-indice-nacional-de-homicidios-do-monitor-da-violencia-perguntas-e-respostas.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/02/27/maioria-dos-estados-nao-divulga-todos-os-dados-de-crimes-violentos-ao-publico.ghtml
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ouvidoria/menuAciona/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/08/no-dia-da-mulher-bolsonaro-diz-que-ministerio-com-20-homens-e-duas-mulheres-e-equilibrado.ghtml
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No Dia da Mulher, presidente a�rmou que cada ministra vale por ‘10 homens’. 'Pela 1ª vez na
vida o nº de ministros e ministras está equilibrado', a�rmou.

Há 54 minutos — Em Política

Vozes da violência

'Tenho recebido relatos de todos os tipos', diz agredida no 1º encontro
Elaine Caparroz foi agredida por 4 h dentro de casa há 21 dias; agressor está preso.

Há 7 horas — Em Rio de Janeiro

Vítimas devem perder o medo de denunciar, diz Luiza Brunet

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/08/tenho-recebido-relatos-de-violencia-de-todos-os-tipos-diz-paisagista-agredida-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/08/tenho-recebido-relatos-de-violencia-de-todos-os-tipos-diz-paisagista-agredida-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/08/mulheres-agredidas-devem-perder-o-medo-de-fazer-a-denuncia-diz-luiza-brunet.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/08/mulheres-agredidas-devem-perder-o-medo-de-fazer-a-denuncia-diz-luiza-brunet.ghtml
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Há 3 horas — Em São Paulo

Candidaturas suspeitas

'Deixa as investigações continuarem', diz presidente sobre ministro do
Turismo
Filiada ao PSL acusa Marcelo Álvaro Antônio de chamá-la para ser 'candidata-laranja'.

Há 7 horas — Em Política

Ex-assessor de ministro pediu cheque em branco em troca de verba, diz
candidata

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/08/mulheres-agredidas-devem-perder-o-medo-de-fazer-a-denuncia-diz-luiza-brunet.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/08/deixa-as-investigacoes-continuarem-diz-bolsonaro-sobre-ministro-do-turismo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/08/deixa-as-investigacoes-continuarem-diz-bolsonaro-sobre-ministro-do-turismo.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/03/08/candidata-do-psl-em-mg-diz-que-ex-assessor-de-ministro-do-turismo-pediu-cheque-em-branco-em-troca-de-verba-para-campanha.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-14,editorial,f614c72b-312e-43b0-b8b7-86f1fdda2067
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/03/08/candidata-do-psl-em-mg-diz-que-ex-assessor-de-ministro-do-turismo-pediu-cheque-em-branco-em-troca-de-verba-para-campanha.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-14,editorial,f614c72b-312e-43b0-b8b7-86f1fdda2067
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Há 9 horas — Em Minas Gerais

CAMAROTTI: Pressão por demissão aumenta no governo

Há 9 horas

3 min

Mudanças na aposentadoria

'Não pode levar um ano para aprovar', diz Bolsonaro sobre Previdência
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