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São Paulo, 10 de fevereiro de 2017. 

 

Sobre a versão atualmente disponível do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

informamos o que segue: 

 

1. Alguns dados publicados em versões de divulgação parcial (em 28 de outubro de 2016) 

foram retificados pelas UFs e alterados quando da publicação integral do 10º Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública, em 03 de novembro de 2016: 

a. A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte, por 

meio do Ofício nº 1507/2016-GS/SESED de 31 de outubro de 2016, retificou os dados 

referentes aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) anteriormente informados 

ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

b. Em 31 de outubro de 2016, a Secretaria da Segurança Pública de Alagoas forneceu 

novas informações sobre a metodologia de contabilização dos CVLI e das mortes 

decorrentes de intervenção policial no estado. Com base nestes esclarecimentos, os 

dados de Homicídios Dolosos, Crimes Violentos Letais Intencionais e Mortes 

Violentas Intencionais (MVI) foram retificados. 

2. Após a publicação do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, novas retificações foram 

encaminhadas por UFs e atualizadas na versão atualmente disponível da publicação: 

a. Retificação em resposta ao ofício 42/2016 da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública do Maranhão referente aos dados de vitimização policial e mortes 

decorrentes de intervenção policial (enviada em 04 de novembro e atualizada em 16 

de novembro). 

b. Retificação do Mato Grosso complementando os dados de entorpecentes com 

informações desagregadas diferenciando tráfico e posse/uso (enviada em 04 de 

novembro e atualizada em 16 de novembro). 

c. Retificação em resposta ao e-mail encaminhado ao FBSP em 04 de novembro de 

2016 pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia,  

enviando informações sobre o número de inquéritos de homicídios instaurados e o 

número de presos em unidades da polícia civil. 
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d. Não constava da versão do Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicada em 03 

de novembro de 2016 o número de ocorrências de homicídio doloso e do estado do 

Piauí, mas apenas o número de vítimas. O 10º Anuário foi retificado em 27 de janeiro 

de 2017, fazendo constar que, no caso do Piauí, o número de vítimas de crimes 

violentos letais intencionais corresponde ao número de ocorrências.  

3. Em atendimento ao Ofício nº 2.021/2016-GS/SSP enviado pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado do Amazonas, informamos também que o estudo que deu origem à 

classificação de grupos de qualidade dos registros criminais das Unidades da Federação foi 

produzido com base em levantamento elaborado pelo FBSP em 2015, ano base 2014, e não 

reflete possíveis mudanças na produção de dados realizadas por parte dos entes federados 

desde então. Esta informação está disponível nas páginas 136-137 do 10º Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública e é aqui reiterada, destacando-se a importância de se observar o ano-

base para a análise dos dados. Os grupos de qualidade devem ser atualizados em 2017. 


