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I. Nível de vitimização e crime 

  

 

Taxa de prevalência criminal por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, por sexo da 

vítima, [últimos 12 meses]. 

Taxa de prevalência de criminalidade por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, por tipo 

de crime, [últimos 12 meses]. 

Taxa de prevalência de criminalidade por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, por mês 

de ocorrência, [últimos 12 meses]. 

Taxa de incidência de crimes por ocorrência [departamento/distrito/outros] por 100.000 habitantes, 

[últimos 12 meses]. 

Taxa de incidência de crime por mês de ocorrência por 100.000 habitantes, [últimos 12 meses]. 

Taxa de incidência de crimes por ocorrência [departamento/distrito/outros] por 100.000 habitantes e os 

cinco crimes mais frequentes, [últimos 12 meses]. 

Vítimas por [departamento/distrito/outro], por local de vitimização, [últimos 12 meses]. 

Número de crimes por tipo, por local de ocorrência, [últimos 12 meses]. 

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outro], pelo estado de vitimização, [últimos 

12 meses]. 

Vítimas por [departamento/distrito/outro] por crimes relatados e número médio de crimes por vítima 

por sexo, [últimos 12 meses]. 

Domicílios por [departamento/distrito/outros] e medidas protetivas, por condição de adoção delas para 

evitar ser vítima de um crime, [últimos 12 meses]. 

Taxa de roubo de veículos por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, por sexo da vítima, 

[últimos 12 meses]. 

Taxa de roubo de peças de veículo por [departamento/distrito/outros] por 100.000 habitantes, por sexo 

da vítima, [últimos 12 meses]. 

Taxa de roubo de objetos pessoais no veículo por [departamento/distrito/outros] por 100.000 habitantes, 

por sexo da vítima, [últimos 12 meses]. 
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Taxa de roubo de motocicleta por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, por sexo da 

vítima, [últimos 12 meses]. 

Taxa de roubo a domicílios por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, dependendo do 

sexo da vítima, [últimos 12 meses]. 

Taxa de roubo violento por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, por sexo da vítima, 

[últimos 12 meses]. 

Taxa de roubo com violência armada por 100.000 habitantes, por sexo da vítima, [últimos 12 meses]. 

Taxa de roubo não violento por [departamento/distrito/outros] por 100.000 habitantes, dependendo do 

sexo da vítima, [últimos 12 meses]. 

 

Taxa de ocorrência de fraude bancária por [departamento/distrito/outros] por 100.000 habitantes, 

dependendo do sexo da vítima, [últimos 12 meses]. 

Taxa de ocorrência de fraude bancária por 100.000 habitantes, por tipo, [últimos 12 meses]. 

Taxa de ocorrência de fraude de consumo por [departamento/distrito/outros] por 100.000 habitantes, 

dependendo do sexo da vítima, [últimos 12 meses]. 

Taxa de ocorrência de fraude de consumo por 100.000 habitantes, por meio de [após 12 meses]. 

Taxa de cibercrime por [departamento/distrito/outros] por 100.000 habitantes, por sexo da vítima, 

[últimos 12 meses]. 

Taxa de crimes informáticos por 100.000 habitantes, por tipo, [últimos 12 meses]. 

Distribuição dos efeitos do cibercrime nas vítimas por tipo [percentual]. 

  
Taxa de suborno por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, por sexo da vítima, [últimos 

12 meses]. 

  
Taxa de suborno por 100.000 habitantes, por tipo de instituição, [últimos 12 meses]. 

  
Taxa de agressão física por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, por sexo da vítima, 

[últimos 12 meses]. 

  
Taxa de agressão física por 100.000 habitantes, por tipo de lesões (menores ou graves), [últimos 12 

meses]. 
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Taxa de ameaça por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, pelo sexo da vítima, [últimos 

12 meses]. 

  
Taxa de ameaça por 100.000 habitantes, por tipo [últimos 12 meses]. 

  
Taxa de ameaça por 100.000 habitantes, por tipo médio de [últimos 12 meses]. 

  
Taxa de extorsão por [departamento/distrito/outro] por 100.000 habitantes, por sexo da vítima, [últimos 

12 meses]. 

  

Taxa de extorsão por 100.000 habitantes, por tipo [últimos 12 meses]. 

 

Taxa de extorsão por 100.000 habitantes, por tipo de mídia [últimos 12 meses]. 

  

Taxa de homicídios por [departamento/distrito/outros] por 100.000 habitantes, por sexo da vítima, 

[últimos 12 meses]. 

  

Taxa de homicídios por 100.000 habitantes, pela idade da vítima, [últimos 12 meses]. 

  

Taxa de homicídios por 100.000 habitantes, por tipo de arma, [últimos 12 meses] 

  

Taxa de homicídios por 100.000 habitantes, dependendo do seu modo de ocorrência, [últimos 12 meses] 

   

Idade (média) até a morte por sexo 

  

  

II. Caracterização do infrator 

  

Crimes em que a vítima estava presente por tipo de crime, por número de infratores que a vítima foi 

capaz de identificar, [últimos 12 meses]. 

Crimes em que a vítima esteve presente por [departamento/distrito/outro], por número de infratores, 

[últimos 12 meses]. 

Crimes nos quais a vítima esteve presente e foi capaz de perceber que o agressor estava sob influência 

de álcool ou drogas por tipo de crime, [últimos 12 meses]. 
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Crimes em que a vítima estava presente e foi capaz de identificar que o agressor carregava uma arma 

por tipo de crime, [últimos 12 meses]. 

Crimes nos quais a vítima esteve presente e foi possível identificar que o agressor carregava uma arma 

por [departamento/distrito/outro], [últimos 12 meses]. 

Crimes cometidos com o uso de arma por tipo de crime e tipo de arma, (percentual) [últimos 12 meses]. 

Crimes cometidos pelo uso de arma por [departamento/distrito/outro], por tipo de arma, (percentual) 

[últimos 12 meses]. 

Crimes em que a vítima esteve presente por sexo do agressor, (percentual) [últimos 12 meses]. 

 

Crimes em que a vítima esteve presente por tipo de conhecimento do agressor, (percentual) [últimos 12 

meses]. 

Crimes em que a vítima esteve presente por tipo de relacionamento com o agressor, (percentual) [últimos 

12 meses]. 

Crimes em que a vítima esteve presente pelo agressor, (percentual) [últimos 12 meses]. 

  

 

III. Denúncia de crimes 

  
Crimes por [departamento / distrito / outro], segundo o estado de denúncia a [a autoridade competente], 

[últimos 12 meses]. 

Crimes por tipo, por cifra oculta, [últimos 12 meses]. 

Crimes por [departamento / distrito / outro], por cifra oculta, [últimos 12 meses]. 

Crimes que não foram relatados por não notificação, por sexo da vítima, [últimos 12 meses]. 

Crimes que não foram notificados por tipo, por motivo de não notificação, [últimos 12 meses]. 

Crimes que não foram notificados por [departamento/distrito/outros], por motivos de não notificação, 

[últimos 12 meses]. 

Crimes ocorridos a partir de um estado de denúncia e percepção do tratamento recebidos durante o 

processo, [últimos 12 meses]. 

Os crimes ocorreram por tipo, por tipo de autoridade relatada, [últimos 12 meses]. 

file:///C:/Users/SALA.ONU/Downloads/III_denuncia_delito_2015.XLSX%23'3.1'!A1
file:///C:/Users/SALA.ONU/Downloads/III_denuncia_delito_2015.XLSX%23'3.1'!A1
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 IV. Características das vítimas, crimes e danos causados 

População com 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outros] e faixas etárias, por sexo e status de 

vitimização, [últimos 12 meses]. 

Os crimes ocorreram por tipo de crime, por sexo da vítima, [últimos 12 meses]. 

Crimes de roubo com violência por tipo de objeto roubado, [últimos 12 meses]. 

Crimes em que a vítima estava presente por [departamento/distrito/outro], por estado de agressão física, 

[últimos 12 meses]. 

Crimes em que a vítima estava presente por tipo de crime, por tipo de relacionamento com o agressor, 

[últimos 12 meses]. 

Crimes em que a vítima esteve presente por [departamento/distrito/outro], em relação ao agressor, 

[últimos 12 meses]. 

Crimes ocorridos com a presença de uma arma onde a vítima estava presente e condição de agressão 

física, por tipo de crime, [últimos 12 meses]. 

Crimes ocorridos com a presença de uma arma onde a vítima estava presente e uma condição de 

agressão física, por sexo da vítima, [últimos 12 meses]. 

Despesa total e média de insegurança por [departamento/distrito/outro], por tipo de despesa, [últimos 

12 meses]. 

Perdas totais por tipo de crime, por tipo de despesa, [últimos 12 meses]. 

  

V. Percepção da segurança pública 
  

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outro], pela percepção de segurança por tipo 

de espaço físico, [mês(s) e ano de entrevista]. 

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outro], por percepção de segurança por 

[departamento/distrito/outro], [mês(s) e ano de entrevista]. 

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outro] e espaço público ou privado, pela 

percepção de segurança nele, [mês(s) e ano de entrevista]. 
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População de 18 anos ou mais por comportamento criminoso ou antissocial, pelo conhecimento de sua 

ocorrência no ambiente de suo domicílio, [mês(s) e ano da entrevista]. 

Comportamentos criminosos ou antissociais no ambiente domiciliar relatados (percentual) por 

[departamento/distrito/outro] para [mês(s) e ano de entrevista] 

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outros] e atividade diária, com a condição de 

que eles tenham parado de fazê-lo por medo de ser vítima de um crime, [mês(s) e ano de entrevista]. 

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outros] e incidentes criminais, pela percepção 

de possibilidade de ser vítima de um crime, [mês(s) e ano de entrevista]. 

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outro], pela percepção da tendência de 

segurança pública em seu distrito/bairro, [mês(s) e ano de entrevista]. 

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outros], pela percepção da tendência de 

segurança pública em sua cidade, [mês(s) e ano de entrevista]. 

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outro], pela percepção da tendência de 

segurança pública em seu [departamento/distrito/outro], [mês(s) e ano de entrevista]. 

População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outros], pela percepção da tendência de 

segurança pública no [país], [mês(s) e ano de entrevista]. 

  

VI. Desempenho das autoridades 

  
População de 18 anos ou mais por [departamento/distrito/outro] e tipo de autoridade, conforme 

identificação, [mês(s) e ano de entrevista]. 

População de 18 anos ou mais que identifica autoridades de segurança pública por 

[departamento/distrito/outro] e tipo de autoridade, pela percepção de seu desempenho, [mês(s) e ano 

de entrevista]. 

População igual ou superior a 18 anos que identifica autoridades de segurança pública por 

[departamento/distrito/outro] e tipo de autoridade, por nível de confiança neles, [mês(s) e ano de 

entrevista]. 

  

 


