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Editorial
Camilla Pereira 
Editora da Revista Cadernos de Segurança Pública

Carolina Medeiros
Assistente da Revista Cadernos de Segurança Pública

A 13ª edição da Revista Cadernos de Segurança Pública tem como tema 
as Práticas Exitosas na Segurança Pública. Para este número, incentivamos as 
inscrições de trabalhos dos profissionais da área. Além disso, contamos com a 
parceria inédita com a Academia de Policia Civil Sylvio Terra (ACADEPOL), que 
contribuiu com alguns dos artigos publicados. De todas as propostas que foram 
enviadas, chegamos a seis artigos. Dessa forma, são exploradas as boas práticas, 
dentro das instituições da Segurança Pública, que auxiliam nas investigações 
criminais, no planejamento das atividades policiais ou que aproximam a polícia 
da sociedade. 

No primeiro artigo desta edição, o policial militar Luan da Cruz analisa os 
programas educacionais que a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro (SEPM) oferece e como eles auxiliam na proximidade com 
a população, principalmente sua parcela mais vulnerável, enfatizando o papel 
social de educador que é desempenhado pelo policial militar.

O segundo artigo, escrito pela analista do Instituto de Segurança Pública 
(ISP) Elisângela Oliveira, junto ao coronel da SEPM André Henrique de Oliveira 
Silva, também aborda, a partir da observação participante, a proximidade com 
a população, refletindo sobre a experiência chamada de “Arrastão do Bem”.  A 
prática visa a realização de abordagens, como uma forma de interação com a 
comunidade.

Em seguida, a parceria entre o ISP e a Delegacia de Roubos e Furtos de 
Cargas (DRFC) é explorada por Luciano Gonçalves, também analista do ISP. 
Ao longo do trabalho, ele apresenta ambas as instituições e os protocolos 
adotados para maximizar a produção de dados e informações que auxiliam na 
análise criminal e no planejamento operacional das ações realizadas pela DRFC. 

Kelly Carla Borges, Elaine Cristina Marotta, Ana Claudia Lednik, Lívia 
Fernandes Santos e Marina Navarro assinam o quarto artigo. As autoras partem 
de três casos (folha de cheque, Certificado de Registro de Veículos e cartão 
de transporte Riocard) e analisam como é possível, a partir de um método 
conhecido como Espectroscopia por Infravermelho, identificar fraudes sem 
danificar os documentos. Tal colaboração é de suma importância, visto que os 
documentos fraudados são provas em investigações e, portanto, precisam de 
técnicas eficientes que não as prejudiquem.  

Uma prática inovadora quanto à integração de banco de dados biométricos é 
o tema do quinto trabalho. Alexandre Motta, Tatiana Garcia e Stephanie Treiber, 
três papiloscopistas policiais do Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP), 
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apresentam a solução que profissionais da Instituição organizaram a fim de 
evitar a perda de vestígios de impressões digitais. Os autores implantaram uma 
rotina de busca ativa e cooperação com órgãos de outros estados, aumentando o 
número de vestígios positivos e auxiliando nas investigações policiais. 

Encerrando este número, Rodrigo Sousa e Desirre Rocha, policial civil 
e oficial de cartório, respectivamente, discutem como as investigações de 
Organizações Criminosas (ORCRIM’s) podem se beneficiar das práticas de 
afastamento de sigilo e interceptação das comunicações telemáticas. Nesse 
sentido, são exploradas as diversas possibilidades disponíveis na internet, como 
redes sociais, além dos aparelhos celulares através do uso do Cellebrite.

Com esta edição, esperamos contribuir para a disseminação de boas práticas, 
incentivando a adoção de protocolos integrados, a fim de maximizar a produção 
de dados e o uso de evidências na área da segurança pública. Desejamos uma 
boa leitura!
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Luan da Cruz
Soldado Policial Militar
Licenciado em Letras (UNIFSJ/RJ) e Artes
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Resumo 
Sabe-se do compromisso que a Polícia Militar tem com a sociedade, em especial o de garantir a manutenção da 

lei e da ordem, que são elementos indispensáveis a um povo que se pretende seguro. Este trabalho objetiva analisar 
programas do tipo educacional, oferecidos pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro: o Programa Educacional 
de Resistência às Drogas (PROERD) e os Projetos Prevenção, oferecidos pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora, 
localizando-os como projetos que circulam no rol do programa de proximidades. Pela análise dos referenciais teóricos, 
observou-se de que forma esses programas funcionam e como são inseridos no programa de proximidades, garantindo 
maior democratização entre polícia e comunidade.

Palavras-chave 
polícia; proximidade; drogas; sociedade; democracia.

As opiniões e análises contidas nos artigos publicados pela revista Cadernos de Segurança Pública são de inteira
responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a posição do Instituto de Segurança Pública.
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Introdução

Desde sua fundação, o serviço policial militar foi pautado no irrestrito 
cumprimento do dever e da ordem, baseados no modelo de hierarquia e 
disciplina, cabendo à Polícia Militar os serviços de preservação da ordem 
pública e repressão da criminalidade.

Gradualmente, verificou-se a necessidade da polícia e da sociedade 
caminharem juntas, na construção de uma sociedade mais democrática 
em que a atividade policial pudesse estar ativamente integrada na vida dos 
indivíduos sociais. Assim, os projetos oriundos da Polícia Militar (PMERJ) 
foram assimilados no meio social da comunidade, tornando a atividade fim 
da polícia mais diversificada. 

O presente trabalho busca analisar programas sociais e educacionais no 
âmbito das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), bem como elementos 
do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), ambos 
analisados nos aspectos educacionais e localizados, neste estudo, como 
projetos de proximidade, uma vez que estão relacionados diretamente à 
comunidade em geral e tendo como base as organizações educacionais do 
entorno das comunidades, sendo as mesmas qualificadoras legítimas para as 
ações da polícia estadual. Essa pesquisa se propõe a identificar a existência 
de bases e normatizações para os programas analisados, notadamente 
o PROERD e Projetos Prevenção das UPPs, quando situados no seio 
educacional, tendo em vista a necessidade de estrutura sólida nos processos 
de execução das atividades oferecidas pela instituição. Além disso, pretende-
se apontar de que forma ocorre a operacionalização dos programas descritos 
neste trabalho, nos quais temos no policial militar a figura de um pedagogo. 
O objetivo dos policiais militares que atuam nos programas aqui analisados 
é o de formar o educando nos tópicos concernentes ao uso de drogas e 
atividades multiculturais, avaliadas como essenciais para o desenvolvimento 
integral do indivíduo, atentando para a vulnerabilidade social, econômica e 
geográfica dos alunos atendidos. 

Na atual conjuntura política do estado do Rio de Janeiro, tem-se a 
necessidade de identificar e expor os resultados da atividade policial. Além 
disso, é preciso ter a certeza da competência e qualidade técnica, que são 
elementos indispensáveis à formação cidadã da prática educacional. No que 
compete à polícia, inclui-se também a preocupação com o não envolvimento 
do indivíduo na criminalidade. 

Deste modo, esta pesquisa tem como motivação observar e apontar quais 
as práticas e caminhos estão sendo utilizados. Por tratar-se de cunho formal 
e pedagógico oriundos de instituição que não tem por pressuposto legal o 
oferecimento das atividade descritas no presente trabalho, discute-se de que 
maneira a normatização poderia ser construída ou melhor elaborada. Na 
primeira seção, busca-se apresentar o Programa Educacional de Resistência 
às Drogas (PROERD), apontando suas características e aspectos que o 
qualificam como programa de educação formal e os elementos que sugerem 
polícia de proximidade. Além disso, descreve-se um breve histórico da 
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política de drogas no Brasil para contextualizar a criação dos programas aqui 
estudados, bem como seus desencadeamentos.

 A segunda seção analisará e discutirá os projetos sociais oferecidos pela 
Polícia Militar do Rio de Janeiro, através do programa Polícia de Proximidade, 
destacando a importância de planejar e criar normas e procedimentos a 
serem seguidos pela instituição.

A pesquisa tem como principal metodologia o levantamento de dados dos 
documentos oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Boletim Policial 
Militar (BOL PM). Do mesmo modo, há também a pesquisa bibliográfica, 
que emprega referenciais teóricos da temática tratada no trabalho.

O PROERD como elemento de proximidade: uma introdução

A questão do combate às drogas no Brasil abrange o discurso da saúde 
e da segurança pública. Baseado em modelos internacionais, o combate às 
drogas procurou enfatizar o modelo de segurança pública como o de maior 
enfrentamento para a questão. Em seu curso histórico, houve a necessidade 
da separação do indivíduo que é usuário daquele que é traficante, por trato 
de matéria criminal, além da figura de traficante profissional do eventual, no 
qual o último é considerado traficante para consumo próprio.

Paulatinamente, a temática foi ganhando relevância nos mais variados 
espaços sociais, criando-se leis adequadas ao contexto de cada época. 
Especificamente no Brasil, a história do combate às drogas ganhou destaque 
a partir de 1964, quando o modelo sanitário, que tratava a questão como 
sendo de saúde pública, perdeu força, passando o modelo criminal a ocupar 
lugar de destaque para os militares. Nesse contexto de regime militar, 
havia marchas, protestos e reuniões, organizados sobretudo por grupos de 
jovens que não aceitavam as imposições do regime. De acordo com Roberta 
Pedrini, especialista em Direito Penal e Sociologia Criminal “[...] a juventude 
associou o consumo de drogas à luta pela liberdade” (PEDRINI, 2011, n.p).

Desse modo, infere-se pelo exposto acima que, desde o regime militar até 
os dias atuais, a questão de drogas afastou-se da política sanitária, perdendo 
sentido no âmbito da saúde pública. Desde então, assumiu uma conotação 
de luta libertária para a população mais jovem, o que implicou no maior 
embate das forças policiais, que, por sua vez, exercem papel funcional de 
braço armado do Estado e repressão da criminalidade.

No Brasil pós-regime militar começaram a surgir políticas públicas 
de combate às drogas, tendo especial interesse na reinserção do usuário 
à sociedade. A preocupação era a retomada do indivíduo à vida social, 
encarando-o de forma mais humanizada. A questão ficou a cargo de cada 
ente da nação, causando estranhamentos de órgãos que não entravam em 
consenso para a tomada de decisão. Em Comissão Especial do Senado, 
verificou-se que:
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As políticas públicas, programas e órgãos, na União, estados e municípios, 
incluindo o Judiciário e o Ministério Público, estão desarticulados, pulve-
rizados e não formam redes eficientes e integradas, essenciais tanto à pre-
venção e repressão quanto ao tratamento e reinserção social. (EM DISCUS-
SÂO, 2011, p.01) 

Assim, o que se colocava, a partir do marco constitucional, era a tomada 
de postura dos respectivos órgãos da união, estados e municípios, frente ao 
crescente índice de novos usuários de entorpecentes. 

No estado do Rio de Janeiro, viu-se a chegada gradual do PROERD, em 
1992. Na tentativa de frear as implicações das drogas, a PMERJ implementou 
o programa com bases educacionais, criando, ainda, artifícios para expandir 
a polícia de proximidade no estado. Sendo o estado pioneiro a implementar o 
programa no Brasil, a instituição careceu de observar e customizar o projeto, 
frente às dificuldades encontradas no Rio de Janeiro, haja vista que parte da 
população atendida encontra-se nas grandes áreas de vulnerabilidade social. 
De acordo com Daniel Castiajo (2016, p.01).

O PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas foi implan-
tado pioneiramente pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no ano 
de 1992, e constituiu-se numa moderna ferramenta do trabalho policial mili-
tar voltada para a redução do consumo de drogas entre jovens escolares. Seu 
surgimento foi uma consequência do interesse da PMERJ em desenvolver 
um projeto de prevenção voltado para o maior esclarecimento da população, 
em especial a de menor faixa etária, a respeito dos diversos aspectos relacio-
nados ao uso abusivo de drogas (CASTIAJO, 2016, p.01).

Segundo Fonseca Lins (2009, p.16) “atualmente, ele é desenvolvido 
por cerca de 75% das escolas norte-americanas e adotado em mais de 60 
países, ao redor do mundo, atendendo aproximadamente 37 milhões de 
crianças anualmente”. Observa-se que embora estivesse sendo amplamente 
implementado ao redor do mundo, a PMERJ conferiu nova forma ao 
programa no estado do Rio de Janeiro. A instituição criou a figura do 
policial, que passou ao status de educador social. Instigado à atualização 
constante acerca do programa, o educador social é o sujeito das ações de 
combate às drogas e afins aos temas de problematizações sociais, assumindo 
responsabilidades de trato educacional, pois, compete ao policial militar, 
educador social do PROERD:

I – ministrar aulas nas Unidades de Ensino indicadas pela Coordenação do 
Programa; 
II – organizar e participar de reuniões com pais e responsáveis;
III – organizar e participar de reuniões com diretores e professores; 
IV – proferir palestras na esfera de sua competência, com a devida autori-
zação; 
V – confeccionar o planejamento didático de aulas e palestras;
VI – detalhar o calendário de aulas nas diversas turmas;
VII – participar de atividades extracurriculares nas escolas em que atuar 
(BOL PM 016, 2014, p. 17) 

Diferentes nos termos, mas com forma e objetivos comuns aos de um 
professor, pode-se encontrar o educador social nos programas da polícia do 
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Rio de Janeiro. Observa-se as exigências da corporação para os agentes que 
vão desde ministrar aulas ao planejamento didático dos encontros realizados, 
até o encontro periódico com pais e responsáveis. Todos esses elementos são 
característicos da educação formal.  

Entende-se que as ações de polícia comunitária se solidificaram com a 
intervenção do programa nas escolas. À medida que os resultados foram 
percebidos nas comunidades atendidas, os recursos depositados no projeto 
cresceram gradualmente.

Em 2019, de autoria da deputada estadual Lucinha (PSDB), foi aprovada 
a Lei 8.480/19, atribuindo ao PROERD/RJ uma formatação mais atualizada, 
tornando o programa obrigatório nos estabelecimentos públicos e privados 
de ensino (RIO DE JANEIRO, 2019). A inclusão de adultos como públicos 
pertencentes ao programa que até então destinava-se aos alunos do primeiro 
segmento do ensino fundamental, ganhou destaque também.

A polícia de proximidade na comunidade

Aliados a um novo modelo de policiamento, cujo objetivo seria aproximar 
ainda mais polícia e comunidade, a PMERJ criou, em 2014, a Diretriz 
Geral de Polícia de Proximidade (DGPP), documento base para ampliar 
as ações do policiamento em comunidades, levando-se em consideração a 
territorialidade e características específicas de cada lugar, o qual adotaria o 
modelo de policiamento de área. Não muito distante da ideia de interação 
com a comunidade, pensamento recorrente do programa PROERD, 
embora diferentes quanto à logística e recortes de abordagens, a polícia 
de proximidade foi tomando forma e relevância no estado, como aponta a 
publicação interna: 

A polícia de proximidade é uma filosofia na qual policiais e cidadãos dos 
mais diversos segmentos societais trabalham em parceria, desenvolvendo 
ações em regiões territoriais específicas, promovendo o controle das ques-
tões relacionadas ao fenômeno criminal, objetivando a melhoria da qualida-
de de vida das pessoas daqueles locais. (BOL PM 145, 2014, p.33)

A polícia de proximidade implicou nova demanda da instituição, novos 
dispositivos de operacionalização e formas distintas de aplicação da lei e 
trabalho conjunto de controle social, em espaços antes impensados por 
sujeitos socializados. A proximidade, portanto, revelou o distanciamento de 
atores sociais, oriundos de ambos os lados,  a polícia e a comunidade. 

Paulatinamente, foi se expandindo por comunidades fluminenses, 
através dos chamados Postos de Policiamento Comunitário (PPC).  Nas 
comunidades cariocas, notadamente, o projeto se aperfeiçoou nas Unidades 
de Polícia Pacificadora (UPP), com objetivos que iam desde à consolidação 
da presença policial no local à criação de serviços populacionais. Em seu 
corpo literário, percebe-se a necessidade de colocar a polícia e a comunidade 
lado a lado, tendo por finalidade, o melhoramento do social. A proposta das 
UPP’s contituía-se democrática à medida que seus objetivos aproximavam a 



9
Polícia de proximidade no Rio de Janeiro: uma 
análise de caráter educacional

[Luan da Cruz ]

Cadernos de Segurança Pública - Ano 13 ● Número 13 ● dezembro de 2021 - www.isp.rj.gov.br

polícia da comunidade, segundo os objetivos descritos:

I - Consolidar a presença estatal em comunidades sob forte influência da 
criminalidade ostensivamente armada e/ou que apresentem altos índices de 
letalidade ou em que haja atuação de milícia privada.
II – Devolver à população local a paz e a tranquilidade públicas necessárias 
ao exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto social 
quanto econômico.
III – Eliminação de qualquer espécie de coação sobre os moradores;
IV – Redução da violência, especialmente da violência letal;
V – Recuperação da confiança e da credibilidade nas relações entre policiais 
e moradores em áreas de baixa renda e pactuação da administração da ordem 
pública local;
VI – Indução à regulação pacífica dos conflitos no interior das áreas aten-
didas;
VII - Construção de padrões não violentos de sociabilidade.
 (BOL PM 145, 2014, p. 35)

Observou-se, quanto à metodologia do programa, a existência de 
oficinas pedagógicas de trabalhos multidisciplinares, a fim de questionar o 
distanciamento entre polícia e comunidade. Uma nova etapa da atividade 
policial foi criada que, de acordo com o Boletim de Policial Militar,  
“caracteriza-se pela realização de cursos esportivos, culturais, profissionais 
e eventos recreativos, com a participação ativa de policiais militares como 
protagonistas e/ou como captadores dos recursos humanos” ( BOL PM n.º 
145, p.36). O policial militar, antes agente de execução do Estado, passa 
a figurar como educador social, nomenclatura utilizada pelo instrutor do 
PROERD e instrutor de projeto, termo empregado nas UPPs.

Os Projetos Prevenção, como são chamados, consistem em encontros ou 
oficinas, de acordo com a necessidade da área. As UPPs são independentes 
entre si, possuindo cada uma sua equipe e comando. Assim, há a necessidade 
de observar o que pode ser ofertado e principalmente quem pode atuar na 
atividade, já que este item é preconizado na formulação do programa.

Ressalta-se que este trabalho é movido pelo espírito de colaboração e 
a análise da regulamentação, bem como o olhar metodológico da polícia 
de proximidade nas comunidades, especificamente no que concerne o viés 
educativo, do qual o manual didático de polícia de proximidade traz como 
os Projetos Prevenção. Aponta-se, pois, o cuidado com o planejamento das 
ações, tendo em vista que militares adentram ao espaço da sala de aula, 
transformando-se em colaboradores educacionais, conferindo ao trabalho 
pedagógico legítima ação de polícia de proximidade. 

 Considera-se essencial a eleição concreta de planejamento nas ações 
dos Projetos Prevenção, o qual subsidiará a prática em todas as unidades da 
instituição. Ou seja, entende-se que o que tem resultado positivo na UPP 
Pavão-Pavãozinho, também deverá ter na UPP Mangueira, por exemplo,  
pois o ato de planejar foi unilateral, servindo de base para as demais unidades. 
De acordo com Libâneo (2013, p.246), “o planejamento é um processo de 
racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a 
atividade escolar e a problemática do contexto social”.
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O ato de planejar constrói a norma e esta passa a ser referencial para todas 
as unidades. A falta de padronização sinaliza algo que com o tempo se perde 
por não haver resultados. Sem resultados, a ação perde sua importância, 
induzindo facilmente ao cancelamento, por parte do comando. 

O  planejamento é entendido como o guia norteador e protocolar com 
previsão de todas as atividades e recursos disponíveis para ambas as partes 
(LIBÂNEO, 2013), polícia e comunidade, não se esquecendo de que o 
agente educador em  questão é o militar e, para tanto, carece de formação. 

Muitas das atividades oferecidas têm especial importância para a 
comunidade e, inicialmente, beneficiou mais de 13 mil pessoas de forma 
direta. Grande parte dessas pessoas são oriundas da coordenadoria de polícia 
pacificadora, que corresponde às comunidades cariocas, como apontam os 
dados do manual didático de polícia pacificadora1. 

Uma atividade de reforço se faz interessante, à medida que dispõe de 
recursos previsíveis para que a ação possa ser efetuada em sua integralidade.

Mais ainda, as atividades representam uma ação autônoma dos 
colaboradores, que se propõem ao serviço social os quais são oferecidos 
nas unidades. Não há a possibilidade de êxito quando tais atividades são 
freadas por prioridades administrativas ou desejos alheios dos comandantes. 
Portanto, precisa-se estabelecer o compromisso com a comunidade para que 
o resultado não esteja fadado à fragilização.   

Acrescenta-se, frente ao exposto, a urgência da publicidade dos serviços 
de proximidade da polícia, estando ao alcance de todos os seus agentes - 
praças e oficiais, ativos e inativos. A transparência das ações sinaliza maior 
aproximação por parte da comunidade que pretende estar mais habituada às 
ações policiais. Nesse sentido, Muniz (2006) nos orienta que:

O primeiro passo é fazer transparente o conteúdo da ação policial. É dizer: 
tornar públicos quais são os procedimentos policiais legais e legítimos. Ain-
da uma vez: sabermos todos o que é que os policiais, no cumprimento do seu 
dever, podem esperar e demandar de cada um de nós, e que nós podemos 
esperar e demandar da nossa polícia. (MUNIZ, 2006, p.01)

Mesmo significando um ato simples, a demanda transforma-se em rede 
de mecanismos, criando conexões e ressignificações, identificadas nas ações 
militares, de modo que as mesmas impliquem diretamente no maior fortale-
cimento de uma polícia de cunho mais democrático.

Estar aliada à comunidade em ato público transforma o ato funcional de 
proximidade. Entende-se que a polícia e a sociedade devem caminhar juntas 
na construção de espaços plurais, em que cada ente faça o que lhe é devido. 
Nesse sentido, a publicidade do agente estatal faz-se urgente, considerando 
a interpretação das ações policiais dos veículos de comunicação de massa. 

Considerações finais

Após a pesquisa, apresenta-se como resultado a forma como os 
programas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estão dispostos na 

1 - Esse é um manual interno fornecido pela 
Coordenadoria de Polícia Pacificadora e não 
está disponível para consulta.
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filosofia de polícia de proximidade, oriundos da preocupação em estabelecer 
a paz e harmonia social. Localizou-se o PROERD e os Projetos Prevenção 
como legítimos programas educacionais, com elementos, formas e critérios 
comuns aos da educação formal.

Em sua estrutura, o programa de resistência às drogas está enquadrado 
como programa de educação formal, tendo sido observados elementos 
pedagógicos análogos aos de uma instituição de ensino fundamental: o 
professor, que no programa passa a ser educador social, materiais didáticos 
impressos, como livros e apostilas, além de pessoal interno que operacionaliza 
o programa. 

Analisou-se a necessidade do ato de planejar, pensando na norma e 
ou protocolo como instrumento garantidor de qualidade e excelência nas 
ações policiais, notando-se a  urgência de aprimoração da teoria, aliada à 
prática, considerando o público atendido, nos chamados Projetos Prevenção, 
tornando os agentes mais capazes e autônomos, para realizar as atividades 
oferecidas. Desse modo, espera-se que os comandantes das respectivas 
unidades, não ajam de forma inflexível, pois o que se tem é a vida de cidadãos 
em situação de vulnerábilidades.  

Encontra-se como grande desafio das sociedades modernas, sobretudo 
a carioca, a formação integral de seus cidadãos, sendo desafiador para os 
agentes policiais, o combate às drogas e outros desvios que levam a população 
jovem ao caminho da criminalidade. Pensar uma polícia mais próxima do 
povo não se resume a mera política assistencialista, mas em efetivo serviço 
prestado à população, que vai desde simples baseamento nas vias até o 
ato de mediação de conflitos, apreciada em um encontro do PROERD. 
A proximidade dada por programas de cunho educacional garante uma 
instituição mais humanizada, à medida que o militar dispõe-se na figura de 
educador social, despindo-se de força e armamento e tendo o diálogo como 
base para a mudança e construção do indivíduo.
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Resumo 
Durante o desempenho da atividade policial são realizados inúmeros procedimentos operacionais, entre eles, a abor-

dagem. Diante de uma realidade complexa como é o caso da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, o “fazer po-
licial” é marcado pela diversidade de ocorrências e de realidades sociais e pelo risco profissional. Neste contexto, a abor-
dagem tende a ser compreendida como um procedimento que acontece, quase que exclusivamente, em casos de fundada 
suspeita. Contudo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem incentivado a realização de ações e projetos que 
estimulem a prática da abordagem como uma forma de interação com a sociedade. Afinal, um dos seus principais objeti-
vos nos últimos anos é se tornar referência em polícia de proximidade. Perante o exposto, este artigo pretende descrever 
e analisar uma dessas iniciativas: o “Arrastão do Bem”. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2019, a realização da 
pesquisa exploratória, da observação participante e o diálogo entre uma pesquisadora e o comandante do 32º Batalhão 
de Polícia Militar possibilitaram a identificação dos limites e potenciais do projeto que visava não somente a aproximação 
com a sociedade, como também, a prevenção e controle da criminalidade nas áreas em que foi implementado.
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Introdução

Entre as décadas de 1980 e 1990, muito por conta da influência do 
coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira1, a Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro (PMERJ) se aproximou de temáticas relacionadas aos 
direitos humanos e ao policiamento comunitário (ALBERNAZ; CARUSO; 
PATRÍCIO, 2007).

É nesse contexto de aproximação que a PMERJ se tornou pioneira 
na implementação de programas de policiamento comunitário2 no país. 
Segundo Ribeiro (2014), na tentativa de adequar-se ao contexto democrático, 
era necessário modificar

[...] a imagem que a população tinha da polícia e, para tanto, era imprescin-
dível fazer com que os polícias passassem a agir de acordo com a doutrina 
de direitos humanos e se preocupassem em desconstruir os preconceitos em 
relação à polícia herdados do período anterior (RIBEIRO, 2014, p. 289).

No período em que o país vivia um processo de transição democrática, a 
implantação desse modelo de policiamento se mostrava como uma tentativa 
de mudança de uma polícia autoritária para uma polícia democrática. 
Porém, este processo sofreu resistências (RIBEIRO; MONTANDON, 
2014), situação que também foi observada por Skolnick e Bayley (2002) ao 
analisarem a implantação do policiamento comunitário no contexto norte-
americano. Os autores destacaram alguns fatores que contribuíram para 
a resistência, como por exemplo, a manifestação da cultura tradicional da 
polícia pautada na reação, a expectativa ou a demanda da população pela 
pronta resposta, a limitação dos recursos materiais e humanos, e a dificuldade 
em monitorar e avaliar os resultados.

Em se tratando da PMERJ, mesmo diante das resistências, desde o 
início dos anos 1990, inúmeras foram as tentativas de implantar programas 
de policiamento comunitário, como foi o caso do Centro Integrado de 
Policiamento Comunitário (CIPOC), do Batalhão Escola de Polícia 
Comunitária (BEPC) e do Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais 
(GPAE), implantados respectivamente em 1983, 1992 e 2000 na área do 18º 
BPM (que abrange alguns bairros como Taquara e Jacarepaguá e a área da 
Cidade de Deus), na Ilha do Governador e no Pavão-Pavãozinho (RIBEIRO; 
MONTANDON, 2014). Em 2008, começaram a ser instaladas as primeiras 
Unidades de Polícia Pacificadora3.

Desde então, a atual Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de 
Janeiro (SEPM)4 vem elaborando uma série de normatizações, programas 
e ações no intuito de tornar-se referência em polícia de proximidade 
orientada pela gestão e solução de problema, como indica, por exemplo, o 
documento “O Futuro é o que nos Guia: Planejamento Estratégico 2020-
2024” (POLÍCIA MILITAR, 2020). Proposição importante quando se trata 
do processo de modernização institucional, principalmente no que se refere 
à esfera operacional.

1 - Ao comandar a PMERJ em dois momentos 
(1983-1987 e 1991-1995), o coronel se tornou 
referência por sua capacidade de produzir 
uma reflexão teórica acerca da atividade 
policial e por sua ligação com a causa dos 
direitos individuais e aos conceitos de 
“prevenção”, “legalidade” e “integração 
comunitária” (SILVA, 2016, p. 23).

2 - Modelo de policiamento que ganhou 
força nas décadas de 70 e 80, quando as 
organizações policiais em diversos países da 
América do Norte e da Europa Ocidental 
começaram a promover uma série de 
inovações na sua estrutura e funcionamento 
e na forma de lidar com o problema da 
criminalidade. Este modelo é pautado 
em quatro elementos: “reorientação das 
atividades de patrulhamento”, “aumento da 
responsabilização da polícia”, “supervisão” 
e “descentralização do comando” 
(SKOLNICK; BAYLEY, 2002).

3 - De acordo com o art. 4º do decreto nº 
45.186 de 17 de março de 2015, “A filosofia 
de proximidade, que orienta o Programa de 
Polícia Pacificadora, propõe o contato direto 
e regular da sociedade civil com os órgãos 
do Estado para fomentar a cooperação entre 
moradores e demais atores implicados na 
construção compartilhada da segurança 
pública local.” (RIO DE JANEIRO, 2015).

4 - Em 2019, as polícias Militar e Civil do 
estado do Rio de Janeiro foram elevadas ao 
status de secretaria de Estado.
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Segundo a Instrução Normativa PMERJ/EMG nº 55 de 13 de dezembro 
de 2018, a polícia de proximidade é uma

filosofia na qual policiais e cidadãos dos mais diversos segmentos da so-
ciedade trabalham em parceria, desenvolvendo ações em regiões territoriais 
específicas, promovendo o controle das questões relacionadas ao fenômeno 
criminal. Está alicerçada sob os seguintes princípios: Prevenção, Descentra-
lização, Pro atividade e Resolução Pacífica de Conflitos. Sua operacionaliza-
ção ocorre por meio de ações de polícia baseadas na aproximação, presença, 
permanência, envolvimento e comprometimento do policial no seu ambien-
te de trabalho (PMERJ, 2018, p.53).

Para além da semelhança com o modelo de policiamento comunitário, 
essa definição nos remete a um dos principais métodos científicos utilizado 
por organizações policiais de diferentes países na tentativa de controlar o cri-
me e a desordem: o policiamento orientado para o problema. O método tem 
como foco alterar as condições que dão origem aos problemas de crime repe-
titivo ao invés de simplesmente responder a incidentes quando eles ocorrem 
ou tentar impedi-lospor meio de rondas preventivas (GOLDSTEIN, 1979).

Inspirado no PDCA (Plan, Do, Check, Act), ferramenta utilizada 
usualmente na administração privada e pública, o policiamento orientado 
para o problema prevê a realização de algumas etapas que ficaram conhecidas 
como método IARA – Identificação, Análise, Resposta e Avaliação. No 
cumprimento dessas etapas, cabe ao efetivo policial mapear os principais 
problemas da comunidade local, compreender suas origens e criar estratégias 
para intervir nessas situações de modo a combatê-los e, sobretudo, prevenir 
novas ocorrências. Após as intervenções, é primordial a realização de 
avaliações periódicas a fim de identificar as ações que necessitam ser 
reformuladas ou aperfeiçoadas.

Além das normatizações, como as citadas anteriormente, inúmeros 
projetos vem sendo idealizados e implementados pelos diferentes níveis da 
corporação no sentido de promover a filosofia de polícia de proximidade. No 
nível estratégico, podemos citar a implantação do Programa Bairro Seguro, 
lançado este ano. Instalado em 28 áreas selecionadas nas zonas Norte, Sul 
e Oeste da capital e na Região Metropolitana do estado, o programa tem 
como foco a prevenção dos delitos e o aumento da percepção de segurança 
de sociedade (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021).

No intuito de alcançar os anseios da corporação, os comandos das 
unidades do nível operacional, como é o caso dos batalhões de área ou 
Unidades Operacionais (UOp), também desenvolvem projetos focados na 
estratégia de polícia de proximidade. Mesmo que de forma fragmentada, 
são estabelecidas diferentes iniciativas baseadas na análise do fenômeno da 
criminalidade local e nos recursos disponíveis (efetivo e viatura).

A proposta deste artigo é analisar uma dessas intervenções: o “Arrastão 
do Bem”, realizado na área de abrangência do 32º Batalhão de Polícia 
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Militar (32º BPM) entre os meses de janeiro e dezembro de 20195. A UOp 
é responsável pelo policiamento de seis municípios localizados na regiões 
Norte e das Baixadas Litorâneas do estado6. São eles: Casimiro de Abreu, 
Conceição de Macabu, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã e Carapebus.

Com a participação de um grupo significativo de policiais realizando 
várias abordagens simultaneamente, o “Arrastão do Bem” tinha por 
objetivo promover a aproximação entre a população e os policiais, aumentar 
a percepção de segurança da população e a visibilidade do policiamento 
ostensivo. A promoção da interação entre polícia e sociedade tinha o intuito 
de demonstrar a importância de ambos os atores no contexto da segurança 
pública.

Esperava-se também que, a partir do diálogo estabelecido com as pessoas 
abordadas e da distribuição de folders informando os números de contato do 
batalhão para o recebimento de denúncias, fosse possível coletar informações 
que pudessem subsidiar o planejamento operacional na elaboração de ações 
direcionadas para a prevenção e controle da criminalidade.

A análise sobre o projeto só foi possível a partir do diálogo entre os 
autores deste artigo – uma pesquisadora e profissional do campo da 
segurança pública e o comandante do 32º BPM e idealizador do projeto – da 
observação participante e da realização da pesquisa exploratória. Este tipo de 
pesquisa possibilita o estudo de um tema a partir de diferentes perspectivas e 
envolve, geralmente, a realização de “ levantamento bibliográfico; entrevistas 
com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado 
e análise de exemplos que estimulem a compreensão” (PRODANOV; 
FREITAS, 2013, p.52).

A união de diferentes métodos possibilitou a descrição e a produção de 
algumas reflexões acerca dos limites e potenciais do “Arrastão do Bem”. 
Contudo, antes de apontarmos estes aspectos, apresentaremos uma discussão 
sobre o conceito de abordagem visto que a realização deste procedimento 
operacional é fundamental para o desenvolvimento do projeto.

Algumas definições acerca da abordagem policial

A realização da abordagem policial envolve por um lado, aspectos nor-
mativos como o poder discricionário e os princípios da legalidade, da propor-
cionalidade e da legitimidade. Por outro, existem questões subjetivas como o 
entendimento acerca do papel da polícia, os riscos advindos do contato com 
o público7 e o uso do “faro policial”. Essa última categoria é definida por 
Albernaz (2015) como

[...] uma sensibilidade diferenciada para “aquilo que está fora do lugar”, mes-
cla de intuição e experiência acumulada, um saber-fazer construído a serviço 
da suspeição, da antecipação de condutas, da produção de controle, proteção 
e vigilância (ALBERNAZ, 2015, p.88).

5 - Parte deste trabalho foi apresentado 
no formato de pôster no 1º Seminário In-
ternacional de Pesquisadores e Editores 
na Área de Segurança Pública organizado 
pela Secretaria de Gestão e Ensino em Se-
gurança Pública do Ministério da Justiça 
realizado em novembro de 2021. Dispo-
nível em https://drive.dep.mj.gov.br/s/
qyR6HRg8ZS2CLGH#pdfviewer. Último 
acesso em: 07 de dezembro de 2021.

6 - De acordo com a divisão das regiões 
de governo e municípios do estado do 
Rio de Janeiro. Disponível em: <https://
w w w. c e p e r j . r j . g ov. b r/w p - c o n t e n t /
uploads/2021/08/Mapa-das-Regioes-de-
Governo-e-Municipios-do-Estado-do-Rio-
de-Janeiro-2019-CEPERJ.pdf>. Último 
acesso em: 07 de setembro de 2021.

7 - Apesar de não ser possível afirmar 
que as vitimizações ocorreram durante 
as abordagens, é importante ressaltar que 
somente entre os anos de 2016 e 2020, 1.776 
policiais militares foram feridos e 133 foram 
mortos, ambos em serviço (OLIVEIRA; 
MELLONI, 2021).
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Diante da fundada suspeita8, a abordagem precede a realização do proce-
dimento de busca pessoal. A autorização para a execução deste procedimen-
to é baseada no art. 244 do Código de Processo Penal de 1940.

Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão 
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma 
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando 
a medida for determinada no curso de busca domiciliar (BRASIL, 1940).

O fato de parar indivíduos nas ruas e realizar a revista pessoal tende a 
ser compreendido por muitos como uma ação invasiva. Como destaca Pinc 
(2007), “o  exercício desta prática policial pode causar constrangimentos às 
pessoas que não têm relação com o crime. Nesse sentido, a abordagem po-
licial é um ponto de tensão entre a polícia e o público” (PINC, 2007, p.35).

Contudo, a abordagem também pode ser pensada para além de um ato 
administrativo fundado no poder de polícia, realizado em casos de fundada 
suspeita e com o objetivo de inibir práticas delituosas. Este ato pode ser dis-
cricionário, com certa liberdade, segundo a conveniência ou oportunidade, 
ou vinculado, sem esta margem, em obediência à lei.

Ao considerarmos a definição da estratégia de polícia de proximidade, 
o procedimento pode ser compreendido a partir de uma perspectiva mais 
abrangente. Neste sentido, ela possui um papel fundamental no processo de 
aproximação entre a polícia e o público. Algo que vai ao encontro da defini-
ção apresentada por Pinc (2007). A autora ressalta que a abordagem policial 
pode ser entendida como “[...] um encontro entre a polícia e o público cujos 
procedimentos adotados variam de acordo com as circunstâncias e com a 
avaliação feita pelo policial sobre a pessoa com que interage, podendo estar 
relacionada ao crime ou não” (PINC, 2007, p.35).

Contudo, como poderemos observar na próxima seção, mesmo que a 
discussão mais abrangente sobre a abordagem tenha sido incorporada na 
grade curricular dos cursos de formação9 e de alguns cursos de atualização 
oferecidos pela corporação nas últimas décadas, ainda é possível observar a 
dificuldade por parte de alguns policiais de assimilarem essa nova perspec-
tiva. Para Bretas (1997), uma das principais características de uma cultura 
profissional coletiva é a resistência à inovações.

Mesmo que a discussão sobre abordagem a partir de uma nova perspec-
tiva tenha sido incorporada recentemente nos processos de formação, vale 
destacar que desde a sua criação em 1809, a PMERJ realiza uma série de 
ações que não necessariamente estão relacionadas ao policiamento ostensi-
vo. Grande parte das ocorrências atendidas dizem respeito a atendimentos 
assistenciais, contravenções, ocorrências de trânsito eresoluções de conflitos. 
Situações que demandam maior interação com o público.

8 - Ramos e Musumeci (2005, p. 17) definem 
a fundada suspeita como “uma ação seletiva 
que depende em larga medida de critérios 
prévios de suspeição, sejam eles aparência 
física, atitude, local, horário, circunstâncias, 
ou alguma combinação desses e de outros 
fatores.”

9 - Desde 2016, por exemplo, essa discussão 
é apresentada na disciplina Polícia de 
Proximidade do Curso de Formação de 
Soldados.



18
O “Arrastão do Bem” : uma nova perspectiva 
sobre a abordagem policial

[Elisângela Oliveira dos Santos e CEL PM 
André Henrique de Oliveira Silva]

Cadernos de Segurança Pública - Ano 13 ● Número 13 ● dezembro de 2021 - www.isp.rj.gov.br

O “Arrastão do Bem” : características e desafios

Antes de descrever o projeto, acreditamos que é importante tratar sobre 
alguns dos significados atribuídos ao termo “arrastão”. Além de ser um tipo 
de pesca na qual são retidas espécies distintas de peixes e crustáceos em 
uma rede puxada por um barco, o termo também ficou conhecido na cidade 
do Rio de Janeiro na década de 1990. Durante o verão, brigas entre grupos 
de jovens moradores de bairros pobres ou comunidades geraram pânico e 
correria em algumas praias cariocas. Em meio ao tumulto eram cometidos 
furtos coletivos (LEITE, 2000).

A utilização desta categoria, que no cenário carioca é usualmente asso-
ciado à criminalidade, nos remete às representações construídas a partir da 
ideia de disputa entre o “bem e o mal” e que no universo policial envolve 
a disposição em enfrentar os criminosos, como narra a Canção do Policial 
Militar:

Aqui nós todos aprendemos a viver
demonstrando valor, pois o nosso ideal
é algo que nem todos podem entender
na luta contra o mal!
(Autor: CEL PM Horsae – PMERJ).

Para o idealizador do projeto e coautor deste artigo, o “Arrastão do 
Bem”, a denominação é uma forma de atribuir sentido positivo a um termo 
que está associado à violência no Rio de Janeiro. 

As primeiras abordagens de proximidade ocorreram em 2014, ano em 
que assumiu o comando do 35º BPM10. A ideia era utilizar diferentes fontes 
de dados como instrumento de identificação e solução conjunta dos proble-
mas da comunidade local (SILVA; SENA, 2015).

A expectativa era obter da população informações sobre os crimes que 
não eram registrados nas delegacias mas que impactavam na percepção de 
segurança. Muitas vezes, as queixas só chegavam ao conhecimento do co-
mandante durante as participações nas reuniões dos Conselhos Comunitá-
rios de Segurança (CCS)11. 

As informações extraídas a partir dos relatos eram associadas àquelas 
produzidas pela Seção de Análise Criminal e que indicavam os locais e horá-
rios com maior concentração de alguns dos indicadores estratégicos de cri-
minalidade (IEC)12 estipulados pelo Sistema de Metas e Acompanhamento 
de Resultados (SIM)13, como era o caso do Roubo de Rua e da Letalidade 
Violenta. Para identificação dos padrões dos crimes em relação ao tempo e 
ao espaço eram utilizadas as informações disponíveis no ISPGeo. O portal, 
desenvolvido pelo Instituto de Segurança Pública, permite o acesso a gráfi-
cos, tabelas e mapas que possibilitam a análise do comportamento dos IEC 
definidos pelo SIM e de outros delitos.

A partir da experiência no 35º BPM, o “Arrastão do Bem” passou a ser 
realizado em todas as unidades em que o comandante esteve à frente, entre 

10 - A UOp é responsável pelo policiamento 
dos seguintes municípios: Cachoeira de 
Macacu, Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim 
e Tanguá.

11 - De acordo com o Guia Prático para 
Participantes dos Conselhos Comunitários 
de Segurança (2014), os CCS são canais de 
participação popular em assuntos vinculados 
à segurança pública com intuito de promover 
a integração das instituições policiais 
com a comunidade e desta com a polícia, 
restituindo a credibilidade e transmitindo 
confiança e sentimento de segurança.

12 - Entre 2009 e 2011, os indicadores 
estratégicos eram: Homicídios Dolosos, 
Roubos de Rua (roubos a transeuntes, 
roubos em transportes coletivos e roubos de 
celulares), Roubos de Veículos e Latrocínios. 
Em 2011, os indicadores passaram a ser os 
seguintes: Letalidade Violenta (homicídios 
dolosos, latrocínios, lesões corporais 
seguidas de morte e autos de resistência), 
Roubo de Veículo, e Roubo de Rua 
(roubos a transeunte, roubos de telefone 
celular e roubos no interior de coletivo). 
De acordo com o Decreto nº 46.775 de 
23 de setembro de 2019, os indicadores 
estratégicos foram alterados novamente. 
Além da inclusão do indicador Roubo de 
Carga, o indicador Letalidade Violenta foi 
substituído pelo indicador Crimes Violentos 
Letais Intencionais (somatório de vítimas de 
homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal 
seguida de morte).

13 -  Criado por meio do Decreto nº 41.931 
de 25 de junho de 2009, o modelo de gestão 
por resultado possui entre seus objetivos 
a fixação de metas para a redução da 
incidência dos indicadores estratégicos de 
criminalidade.
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elas, o 25º BPM14, o 7º BPM15 e por último, o 32º BPM. Nesta última UOp, 
o primeiro local selecionado para a realização das abordagens foi uma praça 
localizada na região central do município de Macaé. Enquanto acompanhava 
as abordagens, a pesquisadora e autora deste trabalho observou três pontos 
importantes:

a) alguns policiais não dialogavam com a população. Durante o tra-
jeto, eles simplesmente entregavam os folders ou caminhavam acom-
panhando o restante do grupo. Tive a  impressão de que eles estavam 
nitidamente incomodados com a situação;

b) os policiais não realizaram as abordagens nos pontos de ônibus. De 
acordo com as informações produzidas pela Seção de Análise Crimi-
nal, estes eram locais de concentração do Roubo de Rua no município;

c) havia a alternância entre abordagens focadas no diálogo com a po-
pulação e outras baseadas na fundada suspeita.

14 - Responsável pelo policiamento dos 
seguines municípios: Cabo Frio, Araruama, 
Saquarema, São Pedro da Aldeia, Arraial do 
Cabo, Búzios e Iguaba.

15 - Atende o município de São Gonçalo.

16 - Este modelo de capacitação também foi 
realizada no 25º BPM e no 7º BPM.

17 - Realizam o patrulhamento preventivo 
no entorno das escolas e interagem com 
a unidade escolar realizando palestras e 
participando de eventos nas unidades de 
ensino.

18 - Oriundo do programa norte-americano 
Drug Abuse Resistance Education (DARE), 
o programa tem como objetivo principal 
conscientizar crianças e adolescentes sobre 
o problema do uso das drogas e da violência.

Figura 1 – “Arrastão do Bem” realizado no Centro do município de 
Macaé, fevereiro de 2019

Fonte: Imagem dos autores.

Ao questionar o oficial responsável pela ação sobre o comportamento 
dos policiais, ele explicou que muitos não compreendiam e/ou não acre-
ditavam naquele tipo de intervenção. Isso acontecia principalmente, entre 
aqueles ‘mais antigos’, isto é, com mais tempo de atuação. Entre este grupo, 
prevalecia o entendimento apresentado ao ingressarem na corporação que 
consistia na associação da abordagem a lógica da fundada suspeita. 

Ao relatar o observado ao comandante do 32º BPM, ele identificou a 
necessidade de realizar uma capacitação que apresentasse conhecimentos 
que auxiliassem no aperfeiçoamento do caráter técnico-operacional e no de-
senvolvimento da capacidade reflexiva em relação às práticas profissionais 
e principlamente, sobre o conceito de abordagem16. Como destaca Basílio 
(2008, p.360)  “o processo de formação deve disponibilizar ao policial os 
conhecimentos necessários para o desempenho de sua atividade cotidiana.”

Semanas depois, foi realizado o I Seminário de Polícia de Proximidade 
que ocorreu durante três dias na sede do batalhão. Além daqueles que par-
ticiparam do “Arrastão do Bem”, estiverem presentes alguns policiais que 
atuavam na PAMESP Escolar17 e no Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e a Violência (PROERD)18. A ideia era colocar em sala de aula 
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policiais que realizavam a abordagem tendo como propósito a aproximação 
e o diálogo com o público. Esta ação era vista pelo comandante e pelo oficial 
responsável pela coordenação da capacitação19 como uma estratégia de sensi-
bilização sobre a importância da abordagem para a implantação das estraté-
gias de polícia de proximidade e de policiamento orientado para o problema.

Para além da interação, os policiais tiveram acesso as seguintes instru-
ções: Polícia de Proximidade, Policiamento Orientado para o Problema, 
Mobilização Comunitária e Solução de Conflitos sem Violência. Além da 
apresentação de conteúdos teóricos acerca dos temas abordados, as discus-
sões promovidas em sala de aula levavam os policiais a refletirem sobre a 
importância de uma atuação focada na interação da sociedade e que vai além 
da repressão à criminalidade.

Posteriormente, foram realizadas novas abordagens de proximidade em 
uma praça localizada em um dos aglomerados subnormais20 ou comunida-
des do município de Macaé onde ocorreu um homicídio. A partir do diá-
logo estabelecido durante essas abordagens, os policiais identificaram que 
a população local esperava que o patrulhamento ocorresse naquele espaço 
regularmente. Ao levarem esta informação ao comando do batalhão, o co-
mandante providenciou a instalação de um trailer na localidade que garantiu 
o policiamento 24 horas durante os sete dias da semana.

Claro que a compreensão acerca do papel da abordagem como um instru-
mento de aproximação não foi resultado somente dos conteúdos abordados, 
e das discussões e reflexões propostas durante o seminário. A participação 
em reuniões de alinhamento e de sensibilização realizadas pelo comando da 
UOp e a frequência na participação do “Arrastão do Bem” foram fundamen-
tais para a mudança do comportamento dos policiais durante a realização do 
procedimento.

Por fim, cabe destacar que o”Arrastão do Bem” em conjunto com outras 
medidas adotadas pelo comando resultaram na redução dos indicadores es-
tratégicos de criminalidade, em especial, do Roubo de Rua e da Letalidade 
Violenta/dos Crimes Violentos Letais Intencionais e o alcance das metas 
estabelecidas pelo SIM21.

Na comparação entre o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre 
de 2018, observou-se a redução dos três indicadores estratégicos de crimi-
nalidade. A Letalidade Violenta apresentou redução de 35,3% ou 53 vítimas, 
e o Roubo de Veículo e o Roubo de Rua reduziram, respectivamente, 43,4 
% ou 119 casos e 12,8% ou 132 casos. Em relação aos resultados obtidos no 
último trimestre de 2019, observou-se a redução dos quatro indicadores es-
tratégicos de criminalidade no comparativo com o mesmo período de 2018. 
Ao passo que para o Crime Violento Intencional houve redução de 48,3% 
ou 28 vítimas, o Roubo de Veículo, o Roubo de Rua e o Roubo de Carga re-
duziram, respectivamente, 40,2% (37 casos), 20,9% (95 casos) e nove casos.

Considerações finais

A abordagem policial provoca reações no cidadão, nos espectadores do 

19 - Mestrando pelo Programa de Pós-
Graduação em Justiça e Segurança pela 
Universidade Federal Fluminense, o major 
possui os seguintes cursos: Multiplicador 
Internacional de Polícia Comunitária pela 
Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP) e Gestão de Unidade de Polícia 
Pacificadora oferecido pela PMERJ.

20 - De acordo com Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), esses 
locais são formas “deocupação irregular de 
terrenos de propriedade alheia – públicos ou 
privados – para fins dehabitação em áreas 
urbanas e, em geral, caracterizados por um 
padrão urbanístico irregular,carência de 
serviços públicos essenciais e localização em 
áreas com restrição à ocupação”.Informação 
disponível em: <https://www.ibge.gov.
br/geociencias/organizacao-do-territorio/
tipologias-do-territorio/15788aglomerados-
subnormais.html?=&t=o-que-e>. Acesso 
em: 07 de agosto de 2021.

21 - O 32º BPM juntamente com as 
delegacias da sua área de atuação alcançaram 
a meta estabelecida pelo SIM no primeiro 
ciclo de 2019. Em relação ao segundo ciclo, o 
resultado oficial ainda não foi publicado pelo 
governo do estado. Desde a implantação do 
modelo de gestão por resultados, as metas 
só haviam sido alcançadas no primeiro e 
segundo semestre de 2015 e no segundo 
semestre de 2017 quando a Uop ocupou o 
terceiro lugar na classificação das premiadas.
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ato e, consequentemente na imagem das organizações policiais. Diante disso, 
a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem incentivado a realização de 
ações e projetos que estimulem a prática do procedimento como uma forma 
de aproximação com a sociedade. Afinal, um dos seus principais objetivos 
nos últimos anos é se tornar referência em polícia de proximidade.

O objetivo principal deste trabalho foi apresentar uma discussão acerca 
da realização da abordagem a partir de perspectivas distintas: a primeira 
diz respeito aos casos de fundada suspeita e a segunda, como uma forma de 
interação entre a polícia e a sociedade.

Neste último caso, a descrição de uma das estratégias adotadas por um 
comando de UOp da SEPM – o “Arrastão do Bem” – mostrou as limitações 
de parte do efetivo policial em compreender a proposta de inovação baseada 
na filosofia de polícia de proximidade. Por outro lado, foi possível observar 
que a adoção de algumas iniciativas, como por exemplo, o investimento na 
capacitação, contribui para a superação dos desafios enfrentados.

Ainda que a aproximação entre a população e o efetivo policial e a 
redução do número de casos e de vítimas dos indicadores estratégicos 
de criminalidade, mais especificamente, o Roubo de Rua e a Letalidade 
Violenta também sejam resultados de outras medidas de gestão adotadas 
pelo comando e pela SEPM, o trabalho mostrou a importância da abordagem 
de proximidade para a realização de ações de prevenção e repressão da 
criminalidade e para o cumprimento da missão constitucional de polícia 
ostensiva e de preservação da ordem pública.
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Resumo 
O presente trabalho aborda a parceria celebrada entre o Instituto de Segurança Pública (ISP) e a Polícia Civil do 

estado do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Carga (DRFC). Ambas as ins-
tituições uniram esforços a fim de melhor adequar o escopo da produção de dados e informações sobre os Roubos de 
Carga à análise criminal e ao trabalho policial. O resultado desse esforço foi materializado em uma série de produtos, 
insumos e ações objetivas, que serão representados neste artigo. Espera-se que iniciativas como a nossa contribuam para 
a produção de conhecimento dentro do campo da Segurança Pública e incentivem a parceria entre o ISP e os demais 
órgãos de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro.
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1 - Introdução

Nos últimos anos, no estado do Rio de Janeiro, foram colhidas 
experiências no âmbito da segurança pública que conferem legitimidade à 
produção da informação e à análise criminal. Na prática, a sistematização de 
dados e informações criminais tem desempenhado um papel fundamental 
no trato de muitos problemas na esfera governamental, sobretudo no que 
se refere à análise criminal e ao planejamento operacional. Nesse sentido, 
o Instituto de Segurança Pública (ISP) auferiu avanços significativos, 
notadamente, pela inovação no uso de geotecnologias. 

Na última década, o ISP colaborou em muitas ações voltadas ao 
planejamento operacional de segurança, notadamente, pelo uso de 
Geotecnologias voltadas para a análise de risco1, bem como para estruturação, 
representação e análise de dados criminais. Além dos grandes eventos 
(FERREIRA; GONÇALVES; CARVALHO, 2013), como a Jornada 
Mundial da Juventude 2013 ( JMJ – 2013), a Copa do Mundo de 2014, as 
Olimpíadas de 2016, entre outras ações, realizadas em parceria com outros 
órgãos são desenvolvidas com esse objetivo.

No que se refere ao planejamento da JMJ, que contaria com a visita 
do Papa Francisco I, o ISP realizou dois tipos de análise de risco: análise 
de risco para locais de hospedagem de peregrinos e a análise de risco em 
opções de itinerários pré-estabelecidos, que passaram a constar como áreas 
que deveriam ser recomendadas ou evitadas, com vistas à hospedagem 
de peregrinos participantes do evento. No início de 2014, o ISP ofereceu 
apoio ao planejamento da Copa do Mundo que aconteceu neste mesmo 
ano, seguindo alguns parâmetros semelhantes aos utilizados nas análises 
de risco, anteriormente referidas. O instituto atuou, durante o evento, no 
monitoramento de crimes, com a produção diária de relatórios que incluíam 
análise espacial e análise multivariada de estatística criminal. Em 2016, a 
criação do Portal ISPGeo2 fortaleceu o trabalho do ISP de apoio à tomada 
de decisão no âmbito da segurança, conforme ocorreu no planejamento de 
segurança das Olimpíadas de 2016 e no projeto das UPPs. Ambos tiveram 
como base o Índice de Risco Operacional (IROp), modelado pelo Instituto 
de Segurança Pública (ISP) a partir de seus indicadores de violência.

Mais recentemente, dada a premência do tema do Roubo de Carga no 
âmbito da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, o ISP buscou 
cooperar ativamente no planejamento das ações de prevenção e combate, 
como foi o caso da Operação Dínamo Cargas3. Além disso, o ISP passou 
a oferecer apoio contínuo à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos 
de Carga (DRFC), notadamente, no que se refere à análise criminal. Como 
efeito, no que diz respeito especificamente aos Roubos de Carga, o delegado 
Henrique Damasceno afirmou que as “unidades policiais passaram a realizar, 
junto ao Instituto de Segurança Pública, uma análise criminal eficaz” 
(DAMASCENO, 2019, p.100).

Em 2019, o ISP e a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de 
Janeiro (SEPOL), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos 
de Carga (DRFC), celebraram um acordo de cooperação técnica a fim de 

1 - A escolha das categorias de ocorrência 
criminal elencadas naquela análise ficou 
condicionada aos Indicadores Estratégicos 
de Criminalidade prevalentes no ano de 
2013 estabelecidos formalmente pelo 
Sistema Integrado de Metas. Os delitos que 
compunham os indicadores naquele período 
eram Roubo de Rua, Roubo em coletivos e 
Letalidade. 

2 - O ISPGeo, portal gerido pelo ISP, é uma 
solução de tratamento, análise, integração 
e visualização de dados georreferenciados 
e tabulares, com capacidade de integração 
entre diversas bases de dados (espaciais e não 
espaciais) e interface amigável e intuitiva. 
Seu acesso é restrito a policiais militares, 
policiais civis e demais gestores da segurança 
pública do estado.

3 - Essas operações fora realizadas em 2018 
e contaram com a cooperação das Forças 
Armadas e foram subsidiadas por análises 
criminais elaboradas no ISPGeo, portal 
gerido pelo Instituto de Segurança Pública 
que contém informações de crimes ocorridos 
no estado do Rio de Janeiro.
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tratar a sistematização de dados e a produção de informações espaciais e não 
espaciais sobre Roubo de Carga4. O projeto teve como base o uso efetivo 
da plataforma ISPGEO, o que envolveu agentes da Polícia Civil vinculados 
à DRFC, além de técnicos e pesquisadores do ISP. Em 2021, o projeto 
ganhou novo fôlego com a implementação da segunda fase, que contou com 
novos recursos tecnológicos e novos insumos de representação gráfica e 
análise espacial. O resultado desse esforço foi materializado em uma série 
de produtos, insumos e ações objetivas, que serão abordados nas próximas 
seções.

2 - Objetivos 

O propósito do projeto foi o de oferecer apoio instrumental ao trabalho 
policial cotidiano da DRFC a fim de facilitar a obtenção de dados estrutu-
rados, qualificados e atualizados, voltados à análise da dinâmica dos crimes 
de Roubo de Carga. Por conta disso, foi proposta a construção de um siste-
ma geoinformacional, como suporte tecnológico ao input contínuo de dados 
estruturados e como forma de analisar e representar os roubos de carga em 
ambiente digital. Os produtos gerados no âmbito desta parceria deveriam ser 
de fácil acesso e uso, por meio da plataforma ISPGeo. Dentre os objetivos 
específicos, destacamos:

• Definir as estruturas de dados a serem desenvolvidas (tipo de arqui-
vo, atributos, modo de armazenamento etc.);

• Orientar de forma conjunta uma rotina de aquisição e tratamento 
de dados junto à DRFC e os tipos de insumo a serem compartilhados; 

• Construir uma estrutura de dados por meio de um Sistema de Ge-
renciamento de Banco de Dados (SGBD) a fim de agregar valores à 
cadeia de produção dos dados e informações espaciais e não espaciais;

• Criar de um sistema de geocodificação automatizado referente aos 
locais da abordagem, a partir dos quais seriam gerados rankings das áreas 
com maior concentração de crimes;

• Conformar, por meio de insumos analíticos e recursos tecnológicos 
do ISP associados à experiência e conhecimento da DRFC, um modo 
de análise de risco específico com a criação de um índice para Roubo de 
Carga; 

• Desenvolver, dentro da plataforma ISPGeo, uma ferramenta com 
aplicação específica voltada para aquisição, atualização, edição, consulta 
e análise de dados espaciais e não espaciais referentes aos eventos de 
Roubo de Carga, registrados pela Polícia Civil no estado do Rio de Ja-
neiro.

Adicionalmente, o trabalho buscou estabelecer um modo de inferência 
baseado na agregação contínua de valores à cadeia de produção da infor-
mação, por meio de processos de estruturação, representação e análise de 
dados espaciais e não espaciais referentes ao Roubo de Carga. O resultado 

4 - As informações produzidas no 
âmbito desta parceria, bem como os 
resultados preliminares do projeto foram 
publicados no Dossiê Roubo de Carga 
2019. GONÇALVES, L.; CAMPAGNAC, 
V.; MENDES, A. Instituo de Segurança 
Pública, RIOSEGURANÇA – Rio de 
Janeiro, 2019.
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dessa combinação é a produção de informação e conhecimento referentes à 
dinâmica espaço-temporal dos roubos de carga, especialmente, com a identi-
ficação dos principais fatores e padrões de incidência dos eventos criminais.

3 - A operacionalização do projeto

O trabalho foi materializado por meio de um projeto-piloto que conju-
gou uma série de ações entre as equipes das duas instituições envolvidas. O 
projeto teve como base a implementação de rotinas estruturadas voltadas 
para o processamento de dados criminais espaciais e não espaciais consi-
derados pertinentes ao trabalho policial e à análise dos crimes de Roubo de 
Carga. Por conta disso, foi construída uma base unificada dos dados das duas 
instituições, para qual foram programadas tarefas de alimentação diária au-
tomática, com as ocorrências computadas pelo ISP. Deste modo, a equipe da 
DRFC passaria a contar com a atualização dos registros de ocorrência crimi-
nal a serem consumidos de acordo com suas próprias necessidades. As ações 
que foram propostas no âmbito do projeto culminaram no desenvolvimento 
de um sistema por meio do qual os dados advindos das duas instituições 
seriam processados. 

O projeto foi operacionalizado por meio dos seguintes procedimentos:

• Tratativa inicial com a especializada: visita à DRFC;

• Identificação das demandas prioritárias estabelecidas pela DRFC;

• Apresentação da proposta de trabalho com ênfase no apoio instru-
mental oferecido pelo ISP: modelo conceitual do sistema e potenciali-
dades do uso das ferramentas tecnológicas, por meio de demonstrações 
práticas da interface com o usuário final;

• Planejamento de rotinas de trabalho a partir de um sistema de aqui-
sição, armazenamento, processamento, manutenção, atualização e disse-
minação dos dados;

• Desenvolvimento de aplicações no ambiente ISPGeo, onde as tare-
fas serão executadas;

• Indicação e capacitação do grupo de pessoas diretamente envolvi-
das e suas respectivas tarefas.

4 - A aplicação DRFC - Transbordo

Equipada com funcionalidades de visualização, edição, gerenciamento, 
armazenamento e análise das ocorrências de roubo de carga, a aplicação foi 
elaborada de modo que a DRFC pudesse desempenhar autonomamente suas 
tarefas diárias de produção da informação. Trata-se de um sistema que opera 
recursos de geoprocessamento integrados a um Sistema de Gerenciamento 
de Banco de Dados (SGDB) em uma plataforma web. 

A aplicação desenvolvida sintetizou o propósito original do projeto, ou 
seja, a agregação de dados como valores à cadeia de produção da informação. 
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A aplicação foi desenvolvida em dois módulos com funcionalidades inter-
dependentes, que correspondem a duas operações integradas: um módulo 
de aquisição e edição de dados (prevendo alimentação diária com dados da 
DRFC) e outro módulo para análise e gerenciamento (consumo das informa-
ções por parte da equipe da DRFC).

4.1 - A base de dados

A base de dados compreende dois tipos, espaciais e não espaciais, inte-
grados e armazenados em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
(SGDB). Nesse processo, os elementos básicos da prática criminosa seriam 
representados como estrutura de dados e devidamente computados. A estra-
tégia utilizada foi a integração dos dados advindos das duas instituições em 
uma base unificada e compartilhada. 

Na primeira fase, apenas os conteúdos tabulares (alfanuméricos) pode-
riam ser editados. Já na segunda fase, a ferramenta passou a permitir a inser-
ção manual e a edição de dados espaciais concernentes aos locais do fato e do 
transbordo diretamente no mapa. A ferramenta passou a contar, ainda, com 
um buscador nativo de endereços (elipse em vermelho na Figura 1), capaz de 
gerar um marco de referência para que o operador pudesse “arrastar” o pon-
to até o local do fato ou do transbordo identificado pelo agente da DRFC. 

Durante as duas fases, a etapa de atualização diária (aquisição) e a edição 
dos dados de roubo de carga foram operadas pela combinação de proce-
dimentos de inserção automática dos dados, por parte do ISP, e de proce-
dimentos analógicos, por parte da DRFC. Da parte do ISP, os dados cor-
responderam aos registros de ocorrência criminal tratados estatisticamente 
e geocodificados. Adicionalmente, foram disponibilizados alguns insumos 
correspondentes às camadas com os limites das circunscrições de segurança 
(AISP, CISP e RISP) e das áreas sob foco especial5, bem como a localização 
das câmeras instaladas em vias públicas, administradas pela prefeitura do 
Rio de Janeiro e pelo governo estadual. Da parte da DRFC, as informações 
foram extraídas da leitura diária da “dinâmica do fato”, por meio do sistema 
da SEPOL e, em seguida, inseridas na base unificada. A partir da leitura, 
seriam preenchidos quatro campos adicionais, inseridos na base de dados a 
fim de identificar: o local do transbordo; o tipo de carga; o valor da carga e o 
modus operandi dos autores do roubo. Na segunda fase foram incluídas, ainda, 
duas novas bases de dados espaciais integradas, que resultaram do processa-
mento das informações inseridas pelos agentes da DRFC. Uma das bases se 
refere aos locais de transbordo, obtidos de operações realizadas no mapa da 
aplicação. A outra diz respeito aos fluxos orientados do local do fato ao local 
do transbordo, que seriam representados como linhas que apontam para o 
destino conhecido da carga roubada.

5 - Trata-se do conjunto de áreas mapeadas 
pelo ISP, referentes ao domínio territorial 
dos grupos criminosos. São recortes 
extremamente relevantes no roubo de carga, 
pois muitas vezes, constituem áreas de 
suporte logístico ao transbordo de cargas 
roubadas.
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4.2 - Consulta, visualização e análise de mapas, gráficos e tabelas

As consultas utilizaram diferentes parâmetros, que puderam ser 
combinados de acordo com as informações desejadas, obtidas por meio dos 
itens presentes na aplicação:.

• Consultas diárias das ocorrências de roubos de carga (referentes ao dia 
anterior) para a atualiza-ção da base de dados;

• Geração de planilha em excel com os casos consultados (com extensão 
*. csv ou *. xls); 

• Rankings de áreas críticas (CIRC, CISP e AISP);

• Consulta sobre os tipos de bem;

• Consulta sobre o valor somado dos bens roubados;

• Consulta sobre localização de câmeras do serviço estadual e da 
prefeitura do município do Rio de Janeiro;

• Consulta e visualização dos locais do fato (geocodificados), do 
transbordo e/ou rotas de fuga no mapa, com atualização das ocorrências 
do dia anterior;

• Os clusters dos locais do fato e do transbordo;

• As distâncias dos locais do fato em relação às áreas sob foco especial;

Figura 1 – Telas com o módulo de aquisição/edição – Primeira fase 
(2019/2020) 

Fonte: Extraído da aplicação ISPGeo/DRFC. 

Figura 2 – Tela com o módulo de aquisição – Segunda fase 
(2020/2021) 

Fonte: Extraído da aplicação ISPGeo/DRFC. 
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• Densidades estimadas (manchas criminais);

• Cruzamentos espaciais;

• Análise de conectividade6.

As consultas não espaciais tiveram como parâmetro a combinação dos 
atributos das ocorrências criminais disponibilizadas pelo ISP, como as datas 
do fato e da comunicação; e dos atributos inseridos pela DRFC, como o 
valor e o tipo do bem roubado, o modus operandi dos autores, além de atributos 
adicionais concernentes ao trabalho interno daquela delegacia.

6 - Isso se refere ao que chamamos de 
cardinalidade. No âmbito da análise espacial, 
a cardinalidade consiste no número de 
interações espaciais de um lugar com outros, 
ou seja, o número de relacionamentos de 
um local de transbordo com diferentes 
locais de abordagem. Assim como na regra 
matemática dos conjuntos, essas relações 
podem ser da ordem de um para um, de um 
para muitos ou de muitos para muitos.

Figura 3 – Tela com o módulo consulta e análise – Primeira fase 
(2020/2021)

Fonte: Extraído da aplicação ISPGeo/DRFC. 

No que diz respeito aos dados espaciais, na primeira fase, as consultas 
se restringiram aos locais do fato, sendo possível apenas a geração de 
manchas criminais. Opcionalmente, as interações entre o local do fato e 
do transbordo puderam ser analisadas, desde que houvesse inserção manual 
dos locais de transbordo. Na segunda fase, foram incluídas as consultas 
referentes aos fluxos de carga dos locais do fato em direção aos locais de 
transbordo. Na segunda fase, entretanto, a representação das interações 
espaciais passaram a ser inseridas automaticamente no sistema. Além disso, 
foram adicionados novos insumos analíticos às consultas espaciais, de modo 
que os dados computados passaram a dar significado à dinâmica espacial 
dos eventos de roubo de carga. Os dados espaciais foram representados por 
meio das seguintes feições no mapa: as densidades estimadas dos pontos 
de abordagem ou de transbordo, ou seja, as manchas criminais (Figura 4); 
os cruzamentos espaciais e as distâncias calculadas entre feições presentes 
no mapa; e os fluxos de roubo de carga, representados por meio de grafos 
orientados, que conectam os locais do fato aos de transbordo (Figuras 5 e 6).

As análises, por sua vez, resultaram da combinação de diferentes 
elementos obtidos a partir da informação produzida em todo processo. No 
que tange às análises espaciais, além do relacionamento entre os locais do 
fato e do transbordo, o conhecimento acerca das áreas sob foco especial foi 
de suma importância, pois se mostrou determinante em muitos casos em 
que houve grande concentração espacial de locais de transbordo, o que fica 



31
Estruturação, representação e análise de dados 
criminais: o caso da parceria entre o ISP e a 
DRFC

[Luciano de Lima Gonçalves]

Cadernos de Segurança Pública - Ano 13 ● Número 13 ● dezembro de 2021 - www.isp.rj.gov.br

evidente na simulação da Figura 6. Notamos, também, que grande parte dos 
fluxos de transbordo de carga roubada segue em direção ao interior de áreas 
de foco espacial sujeitas ao domínio criminoso.

Figura 4 – Análise espacial (manchas criminais) – Primeira fase 
(2020/2021)

Fonte: Extraído da aplicação ISPGeo/DRFC. 

Figura 5 – Modelo de análise da cardinalidade – Primeira fase 
(2020/2021)

Fonte: Extraído da aplicação ISPGeo/DRFC. 

Figura 6 – Mapa com a análise espacial da cardinalidade – Segunda 
fase (2020/2021)

Fonte: Extraído da aplicação ISPGeo/DRFC. 
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Como efeito, a interface oferecida ao usuário final compreendeu uma 
gama variada de funcionalidades com representação de gráficos e mapas, 
por meio da qual as análises puderam ser realizadas. As funcionalidades 
dispostas no painel da Figura 7 foram enumeradas de acordo com os itens 
relacionados abaixo:

1. Contador gráfico com duas abas: valor somado dos bens roubados e 
indicador de risco;

2. Mapa interativo: clusters com os locais de transbordo (Figura 7); 
manchas criminais (Figura 4); fluxos de bens roubados (Figura 6); além 
de todas as outras camadas já mencionadas no presente trabalho;

3. Gráficos de frequência mensal de ocorrências;

4. Semivariograma da distância dos locais do transbordo às áreas sob 
foco especial;

5. Distribuição dos tipos de bens roubados;

6. Controle de consultas com três abas: as camadas exibidas; configurados 
de consultas e controle da exibição das consultas no dashboard;  

7. Distribuição dos totais de casos por circunscrição (CISP, RISP e 
AISP).

Figura 7 – Tela com o módulo de gerenciamento – Segunda fase 
(2020/2021)
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Figura 7 – Tela com o módulo de gerenciamento – Segunda fase (2020/2021) 
 

 
Fonte: Extraído da aplicação ISPGeo/DRFC.  

 
 

5 - Considerações finais 
 

É importante frisar que dados e informações criminais agregam muito valor a cadeia de produção 

do conhecimento sobre uma determinada prática criminosa (BEATO, 2000; FIGUEIREDO, 2017; LI-

MA et al, 2014). Ademais, esta é uma forma muito eficiente de lidar com grande volume de dados crimi-

nais, como é o caso dos roubos de carga no estado do Rio de Janeiro. Sob esse aspecto, a simples mate-

rialização deste esforço conjugado entre o ISP e a DRFC representou um ponto de partida em direção à 

configuração de um conhecimento acerca do tema do roubo de carga.  

Já nas primeiras ações conjuntas houve um ganho imediato de agilidade, sofisticação e confiança 

nos dados, que passaram a prescindir de operações manuais no que tange a importação e armazenamen-

to dos dados. A simples materialização, dentro do sistema, das tabelas no formato *.csv , o que já era 

parte da rotina antes do projeto, poderia agora ser feito com os recursos de armazenamento e recupera-

ção de dados oferecidos por um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Da mesma 

forma, a consulta diária das ocorrências de roubos de carga (referentes ao dia anterior), atualizada auto-

maticamente para o universo de trabalho, tornou desnecessárias algumas tarefas simples que gastavam 

muito tempo. Isso deu aos agentes da Polícia Civil, que estavam diretamente envolvidos com o projeto, 

tempo adicional para realizar tarefas mais complexas, como a leitura da dinâmica dos fatos. 

A representação gráfica dos atributos mais importantes às ocorrências de roubo de carga ofere-

ceu aos gestores e outros tomadores de decisão um panorama quase instantâneo, em cada um dos prin-

cipais recortes de segurança do estado do Rio de Janeiro. Por meio das camadas representadas no mapa 
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5 - Considerações finais

É importante frisar que dados e informações criminais agregam muito 
valor a cadeia de produção do conhecimento sobre uma determinada prática 
criminosa (BEATO, 2000; FIGUEIREDO, 2017; LIMA et al, 2014). 
Ademais, esta é uma forma muito eficiente de lidar com grande volume de 
dados criminais, como é o caso dos roubos de carga no estado do Rio de 
Janeiro. Sob esse aspecto, a simples materialização deste esforço conjugado 
entre o ISP e a DRFC representou um ponto de partida em direção à 
configuração de um conhecimento acerca do tema do roubo de carga. 

Já nas primeiras ações conjuntas houve um ganho imediato de agilidade, 
sofisticação e confiança nos dados, que passaram a prescindir de operações 

Fonte: Extraído da aplicação ISPGeo/DRFC. 
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manuais no que tange a importação e armazenamento dos dados. A 
simples materialização, dentro do sistema, das tabelas no formato *.csv , 
o que já era parte da rotina antes do projeto, poderia agora ser feito com 
os recursos de armazenamento e recuperação de dados oferecidos por um 
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Da mesma forma, 
a consulta diária das ocorrências de roubos de carga (referentes ao dia 
anterior), atualizada automaticamente para o universo de trabalho, tornou 
desnecessárias algumas tarefas simples que gastavam muito tempo. Isso deu 
aos agentes da Polícia Civil, que estavam diretamente envolvidos com o 
projeto, tempo adicional para realizar tarefas mais complexas, como a leitura 
da dinâmica dos fatos.

A representação gráfica dos atributos mais importantes às ocorrências 
de roubo de carga ofereceu aos gestores e outros tomadores de decisão 
um panorama quase instantâneo, em cada um dos principais recortes de 
segurança do estado do Rio de Janeiro. Por meio das camadas representadas 
no mapa e da análise espacial, foi possível apontar algumas das principais 
condicionantes dos crimes perpetrados, o que permitiu identificar possíveis 
prioridades. Por exemplo, a indicação dos locais do fato e dos locais de 
transbordo, as densidades estimadas (manchas criminais) demonstraram, 
já na primeira fase, se tratar de um crime espacialmente concentrado em 
determinadas áreas. Na segunda fase, houve, ainda, um ganho significativo 
na capacidade informacional e analítica no trato do roubo de carga. A 
análise dos relacionamentos entre os locais do fato, os locais de transbordo, 
as áreas sujeitas ao domínio criminoso (áreas sob foco especial) e os 
fluxos orientados instrumentalizou ainda mais a compreensão dos eventos 
de roubos de carga. Nesse sentido, a chamada cardinalidade apontou a 
importância de determinadas áreas na incidência de muitos roubos de carga 
em um mesmo recorte. Tal medida se mostrou extremamente inteligente, 
pois, de acordo com o delegado Henrique Damasceno, “até nos casos em 
que o criminoso sequer se vale de uma arma para a abordagem, a carga 
é transbordada nas comunidades onde há atuação das organizações 
criminosas” (DAMASCENO, 2019 p.102). 

De fato, bons frutos puderam ser colhidos da iniciativa e do 
comprometimento dos agentes en-volvidos na referida parceria. Além 
do projeto em curso, um bom exemplo da virtude de nossa parceria foi a 
materialização de nossa primeira experiência na forma do Dossiê Roubo de 
Carga 2019, cujo foco foi a atuação dos grupos criminosos em diferentes 
áreas do estado, sobretudo no que se refere as interações espaciais entre 
diferentes locais em uma mesma ocorrência de roubo de carga; as áreas sob 
foco especial e os locais de transbordo e de abordagem das vítimas. Com 
isso, o estudo introduziu, de forma pioneira, a ideia de topologia geográfica 
do crime na análise criminal, ao analisar as relações topológicas de 
conectividade, orientação e distância, considerando os diferentes momentos 
da prática criminosa.

Não obstante aos desdobramentos exitosos de nosso trabalho, sabemos 
que dados e informa-ções, por si só, não efetivam um conhecimento, muito 
embora constituam sua matéria prima. No entanto, além do legado técnico e 
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operacional deixado pelo projeto piloto aqui referido, a troca de informações 
e experiências entre os órgãos de segurança, como o ISP e a DRFC, cujas 
atribuições são complementares, é um importante catalisador para produção 
do conhecimento. Nesse sentido, outros frutos estão para ser colhidos no 
âmbito desta parceria, ainda em vigor.
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Resumo 
Diversas técnicas são utilizadas na Documentoscopia para detectar fraudes. No entanto, com intuito de preservar 

os documentos examinados, a busca por análises não destrutivas e rápidas é cada vez maior. O objetivo do presente 
trabalho foi abordar as aplicações do infravermelho, de forma prática, em exames documentoscópicos e, para tal, foram 
apresentados dois estudos de caso referentes à alteração documental em folha de cheque e em Certificado de Registro de 
Veículo (CRV), e um estudo de caso de constatação de autenticidade em cartão de transporte “Riocard”. Para a realiza-
ção dos exames foi utilizado o equipamento Comparador Espectral de Vídeo, para garantir uma análise não destrutiva. 
Para a folha de cheque, sob a iluminação no infravermelho (860nm) foi comprovada uma alteração aditiva por inserção. 
Enquanto no exame do CRV foi possível identificar o texto latente que havia sido apagado por processo de lavagem quí-
mica e imperceptível a olho nu. A autenticidade do cartão  Riocard foi confirmada pela detecção do chip por iluminação 
no comprimento de onda da iluminação no infravermelho, bem como das características de impressão da confecção do 
cartão e dos dados de preenchimento. A espectroscopia por infravermelho permitiu obter resultados conclusivos nos 
exames documentoscópicos dos estudos de casos do presente trabalho.
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hiperespectral; alterações documentais; cheque; Certificado de Registro de Veículo; Riocard
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Introdução

O exame de documentoscopia consiste em buscar irregularidades, 
inconsistências e diferenças no documento que podem servir como indícios 
de natureza fraudulenta. Para esse tipo de exame é essencial manter a 
integridade do documento e o tempo de análise (PEREIRA, et al., 2017, p. 
412).

Um grande número de documentos pode servir como evidência de 
fraude e passa a fazer parte de diversos processos investigativos baseados 
em provas documentais. Nesse sentido, para evitar fraudes, os fabricantes se 
empenham em acrescentar elementos de segurança gráfica na produção de 
documentos oficiais.

Os elementos de segurança consistem no conjunto de informações de 
interesse da perícia em documentoscopia e são divididos por fase de produção: 
pré-impressão, impressão, pós-impressão, personalização e montagem. Os de 
pré-impressão são inseridos durante o processo de fabricação do papel e os 
de impressão são produzidos na gráfica de segurança por processos gráficos 
específicos. Já os de pós-impressão, personalização e montagem podem 
ser colocados no substrato na gráfica ou no órgão emissor na fase final de 
personalização, montagem e/ou acabamento (SILVA; FEUERHARMEL, 
2013, p.537).

Dentre as fraudes mais comuns estão as alterações, seja para acrescentar 
um dado ou para subtrair, dependendo do objetivo do falsário. E muitas 
vezes logra-se êxito pela falta de conhecimento da população sobre os 
elementos de segurança dos documentos oficiais ou pela qualidade com que 
a fraude é executada e passa despercebida aos olhos do leigo.

Muitas técnicas têm sido utilizadas na Documentoscopia como 
ferramentas para detectar fraudes com intuito de preservar os documentos 
examinados. Dentre as mais usadas está a espectroscopia por infravermelho, 
que tem apresentado resultados promissores, principalmente pelas 
características não destrutivas e não invasivas da análise (SILVA, et al., 2018, 
p.1), tendo em vista que os documentos examinados na criminalística não 
podem ser descartados por constituírem objeto de prova.

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi abordar as aplicações 
do infravermelho em documentos comumente utilizados pela população 
para a detecção de fraudes documentais, de forma prática, em exames 
documentoscópicos em uma folha de cheque e um Certificado de Registro 
de Veículo (CRV) e a constatação de autenticidade em cartão de transporte 
“Riocard”.

Material e métodos 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório do Serviço de Pe-
rícias de Documentos (SPD) do Instituto de Criminalística Carlos Éboli da 
Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro.
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Com relação as amostras, foram selecionados três diferentes documen-
tos: uma folha de cheque, um Certificado de Registro de Veículo (CRV) e 
um cartão de transporte Riocard mais expresso, os quais foram remetidos 
ao SPD com solicitação de exame pericial e íntegros. A escolha desses docu-
mentos foi em função de alguns fatores, a saber: a relevância de quantitativo 
anual de solicitação de perícia desses tipos de documento; o uso frequente 
por maior parte da população; por apresentarem elementos de segurança 
gráfica de interesse técnico-pericial; e por constituírem dois tipos diferentes 
de fraudes - de alteração documental e um caso de constatação de autenti-
cidade. Todas as análises foram realizadas in situ, sem qualquer preparação 
das superfícies.

As amostras de documentos foram avaliadas usando o Comparador Es-
pectral de Vídeo modelo 4307 (Regula) do Serviço de Perícias de Documen-
tos (SPD) para identificação dos elementos de segurança. Os documentos 
foram colocados na cúpula do equipamento e submetidos a diferentes condi-
ções de iluminação para verificação das impressões gráficas e em diferentes 
espectros eletromagnéticos.

Foi também realizada a análise hiperespectral mediante a combinação da 
câmera, as fontes de luz especializadas e os filtros na faixa visível, ultravio-
leta e infravermelho, bem como a análise nos três comprimentos de onda da 
iluminação no infravermelho (700nm, 860nm e 940nm). As condições testa-
das na iluminação de comprimento de onda do infravermelho apresentam-se 
na Tabela 1.

Tabela 1 – Dados da análise do infravermelho

Fonte: Comparador Espectral de Vídeo, marca Regulae modelo 4307.

Comprimento de onda (nm) Intensidade (mW)

700 415
860 640

940 160

Para identificar os elementos de segurança, estilos de impressão do layout 
e dos dados de preenchimento dos documentos, bem com as alterações do-
cumentais, foram utilizados um Comparador Espectral de Vídeo 4307 (Re-
gula). Para maior aumento na visualização com maiores detalhes foram uti-
lizados o estereomicroscópio STEMI 305 (Zeiss) e o microscópio Smartzoom 
(Zeiss). 

Após a análise no equipamento Comparador Espectral de Vídeo 4307 
(Regula), foram identificados os elementos de segurança de cada documento 
e as alterações documentais.

3.1 Folha de cheque

A folha de cheque é um tipo de documento confeccionado em papel 
com elementos de segurança gráfica, que podem variar de acordo com a ins-
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O cheque foi confeccionado em papel com impressão reativa (“NULO”) 
à luz ultravioleta no comprimento de onda de 254 nm no equipamento Com-
parador Espectral de Vídeo 4307 Regula (Figura 2) e impressão de fundo 
em ofsete.

tituição bancária. No presente estudo de caso, a folha de cheque foi emitida 
pelo banco Santander e, para preservar a imagem das pessoas envolvidas, os 
dados identificadores foram suprimidos.

O documento do presente estudo de caso apresenta dados de persona-
lização impressos por toner (Figura 1 – A), com nome do correntista em mi-
croletras (Figura 1 – B) e microletras em ofsete (tipo de impressão, em que um 
cilindro de borracha imprime os dados em uma folha de papel) observadas 
com uso do equipamento estereoscópico Stemi 305, Zeiss, aumento de 0,8 
vezes (Figura 1 – C).

Figura 1 – Elementos de segurança da folha de cheque emitida pelo 
banco Santander

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2 – Elementos de segurança da folha de cheque

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 3 – Alterações no preenchimento, em manuscrito, na folha de 
cheque

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto ao aspecto de autenticidade do documento, a folha de cheque, 
por apresentar os elementos de segurança supracitados, apresenta-se nos 
moldes das folhas de cheque emitidas originalmente pelo banco Santander. 
Porém, no exame de Documentoscopia não é apenas o critério de produção 
do documento que tem de ser analisado. Nesse caso, há uma alteração no 
preenchimento por acréscimo do tipo emenda, em que houve duas modifica-
ções, ou seja,  do numeral 1 para 2 e em seguida, o 2 para 1.

A Figura 3 ilustra as alterações observadas no preenchimento de parte do 
valor por extenso “hum”, a 603nm no Comparador Espectral de Vídeo 4307, 
Regula após análise hiperespectral: 1) traço subjacente da letra “m”; 2) traço 
da letra “m”; 3) traço subjacente da letra “h”; 4, 5 e 6): sobreposições de partes 
das letras “h” e “d”. O dado referente à agência foi ocultado para preservação 
de informações identificadoras.

Com auxílio do exame no comprimento de onda do infravermelho a 860 
nm no equipamento Comparador Esepctral de Vídeo 4307 Regula foi possí-
vel observar a alteração do valor por extenso “hum” (Figura 4 – A) e altera-
ção do valor no campo para aposição do numeral “2.302,00” (Figura 4 – B).

Figura 4 – Alterações por acréscimo do tipo emenda no valor do 
cheque

Fonte: Elaborado pelos autores.
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3.2 Certificado de Registro de Veículo (CRV)

Um dos documentos mais envolvidos em casos de fraudes é o CRV, ain-
da que apresente uma vasta quantidade de elementos de segurança gráfica, 
conforme suas especificações técnicas presentes na Resolução nº 16/1998 e 
deliberação nº 125/2012 (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2021).

O CRV em questão foi confeccionado em papel que exibe elementos de 
segurança gráfica e os dados de preenchimento foram impressos por impac-
to, de acordo com o estabelecido pela resolução de confecção de documen-
tos de veículo (BRASIL, 2021). O campo para autorização de transferência 
de veículo (ATPV) apresentava-se em branco, mas com pequenas partes de 
marcas de carimbo perceptíveis (Figura 5).

Figura 5 – Ilustração da ATPV em branco e partes de marcas de 
carimbo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 6 – Ilustração dos sulcos, imagens latentes, do preenchimento 
da ATPV

Fonte: Elaborado pelos autores.
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3.3 Cartão de transporte Riocard expresso

O cartão Riocard (Figura 8) é confeccionado em material polimérico, 
policloreto de vinila (PVC), medindo 85,47 mm no comprimento da base 
e 53,92 mm na altura, com anverso impresso por ofsete úmido observado 
com auxílio do equipamento lupa espectral 1019 Regula com aumento de 2 
vezes na imagem digital e dados de personalização impressos por transferên-
cia térmica com posterior aplicação de laminado para a proteção dos dados 
contra alterações.

Figura 7 – Ilustração do nome do proprietário revelado

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 8 – Ilustração dos elementos de segurança nos cartões de 
transporte Riocard

Fonte: Elaborado pelos autores.

No interior do cartão há um dispositivo eletrônico observado na ilumi-
nação do comprimento de onda do infravermelho a 940nm do equipamento 
Comparador Espectral de Vídeo 4307 Regula (Figura 9). A presença desse 
dispositivo, bem como os estilos de impressão supracitados constituem os 
elementos de segurança gráfica de interesse técnico-pericial nos cartões de 
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transporte Riocard mais, modelo adotado no estado do Rio de Janeiro e 
lançado em 13 de maio de 2019 (BRASIL, 2019).

Figura 9 – Ilustração do dispositivo eletrônico do cartão de 
transporte Riocard

Fonte: Elaborado pelos autores.

Esse estudo de caso aborda a relevância do infravermelho na consta-
tação dos indícios de autenticidade, demonstrando que essa iluminação é 
importante nos dois aspectos da perícia documentoscópica: a identificação 
de fraude e a confirmação de autenticidade.

4. Discussão 

O cartão Riocard do presente estudo de caso é um documento material-
mente autêntico, tendo em vista os elementos de segurança gráfica presentes. 
Historicamente, o vale transporte era confeccionado em papel e em 2005 foi 
substituído por modelos de cartão Riocard e um dos motivos dessa mudança 
era o combate às fraudes, como a venda ilegal dos tíquetes. A bilhetagem ele-
trônica foi estabelecida pela Lei 3.167 de 2000, regulamentada pelo Decreto 
19.936/2001 no município do Rio de Janeiro e em 2004 foi instituída a bi-
lhetagem eletrônica em todo o estado do Rio de Janeiro pela Lei 4.291/2004 
(REVISTA ÔNIBUS, 2019).

No entanto, as fraudes não ficaram restritas ao vale transporte em pa-
pel. Se a tecnologia avançou para confeccionar os cartões, os falsários não 
ficaram para trás. Atualmente, o crime ocorre por clonagem de cartões e o 
desbloqueio para uso em catracas com o objetivo de negociar um preço mais 
barato dos cartões nas estações de trem e metrô no Rio de Janeiro por uso 
de um aplicativo em que se pega um cartão que é clonado e os créditos são 
inseridos de forma fraudulenta (PERSIL, 2020).

Outro tipo de fraude é a simples impressão, até mesmo por jato de tinta, 
em um material polimérico recortado nas mesmas medidas dos cartões de 
transporte. Nesse caso, o estilo de impressão divergente do encontrado nos 
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cartões emitidos de forma regular comprova o dolo. Nesse sentido, muitas 
vezes o que chega para ser periciado no SPD do ICCE/RJ é um cartão com 
as mesmas características do autêntico, em termos de impressão, mas sem 
dispositivo eletrônico e sem dados de personalização, o que significa um 
cartão falso.

A folha de cheque e o CRV foram alterados de maneiras diferentes, mas 
conceitualmente da mesma forma. Ambos tratam-se de alteração documen-
tal material por processo químico ou físico. O modus operandi da alteração 
nem sempre é possível ser identificado, no entanto, o trabalho principal do 
perito é identificar e provar que houve alteração. Ainda assim, caso a perícia 
encontre alguma informação sobre a causa para a alteração documental, esta 
deverá ser descrita no laudo.

Quanto ao aspecto jurídico a falsificação de documento público e equi-
parado a esse é crime previsto no art.297 do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de 
dezembro de 1940 (BRASIL, 1940), como é o caso do CRV e da folha de 
cheque. Os documentos podem ser alterados materialmente de diferentes 
maneiras e o exame de cada uma dessas formas necessita de técnicas para 
constatar a alteração e, com isso, identificar as informações originais quando 
possível. As alterações materiais podem ser subtrativas quando informações 
originais são removidas; aditivas, onde há acréscimo de algum lançamento, 
impresso ou manuscrito; por montagem, em que o objetivo é a produção de 
um novo documento usando um ou mais documentos; e a alteração cronoló-
gica que, apesar de não ser uma técnica específica de alteração, as datas po-
dem ser alteradas por raspagens, lavagens químicas, acréscimos ou recortes, 
bem como o exame de tinta pode permitir identificar o anacronismo (DEL 
PICCHIA FILHO, et al, 2005, p.525).

No caso da folha de cheque, houve uma alteração aditiva por inserção. O 
numeral 1 foi alterado para 2 e, em seguida, para 1 novamente por meio  de 
caneta esferográfica com sobreposição dos lançamentos. Tal sobreposição 
consiste na principal característica para identificar a alteração material dessa 
natureza (SILVA; FEUERHARMEL, 2013, p.375).

Já no campo para o preenchimento da ATPV (no verso do CRV) foi 
realizada uma alteração subtrativa por lavagem. Nesse tipo de alteração a 
subtração é feita por substância química para remover substâncias que com-
põem a tinta utilizada originalmente para a aposição dos manuscritos do 
preenchimento.

De acordo com Ferreira (2015, p.17), os documentos passíveis de lava-
gem química são os que possuem elementos de segurança gráfica. Para man-
ter tais características, apenas a parte do preenchimento é apagada para que, 
em seguida, o falsário faça novos lançamentos, como em CRV, cujos dados 
do vendedor e/ou do comprador possam ser modificados conforme seja con-
veniente para quem pratica a fraude.

A lavagem química é uma modalidade de alteração documental que con-
siste em fazer desaparecer parte ou totalidade de um texto mediante o em-
prego de reagentes químicos (D’ALMEIDA, et al, 2015, p.48). Inúmeras 
são as fraudes nas datações dos CRV’s por meio do uso de produto químico 
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para suprimir os dados inicialmente apostos sem deixar marcas perceptíveis 
a olho nu. Entretanto, as técnicas que envolvam a utilização de diferentes es-
pectros podem permitir a visualização dos lançamentos subjacentes (MEN-
DES, 2015, p.77)1.

Em ambos os estudos de caso as alterações foram identificadas pela aná-
lise hiperespectral no Comparador Espectral de Vídeo. Essa é uma técnica 
de aquisição de espectros de infravermelho que vem se desenvolvendo e 
ganhando espaço entre as técnicas espectroscópicas, porque possibilita obter 
uma grande quantidade de informação sobre a distribuição e composição 
da amostra. Além disso, já possui aplicação em diferentes áreas, como, por 
exemplo, para identificar fraudes documentais (SILVA, et al, 2014, p.5177).

O potencial da imagem hiperespectral (HSI) como uma ferramenta para 
problemas de documentos forenses foi avaliado especificamente para dife-
renciações de tinta e a decifração de obliterações em documentos questio-
nados. Nesse caso, um sistema de imagem customizado com base em filtros 
sintonizáveis eletronicamente foi usado para gerar dados de imagem hipe-
respectral de amostras de tinta conhecidas por serem difíceis de diferenciar 
usando outros métodos espectrais. Os resultados obtidos por esse sistema, 
ao ser comparado com os obtidos no Comparador Espectral de Vídeo, mo-
delo VSC 2000, foram considerados tão bons ou melhores (OSTRUM, 2006, 
p.85).

Em uma simulação de documentos semelhantes aos examinados em ca-
sos forenses foram feitos rabiscos, numerais e alterações em papel escritural, 
papel reciclado e papel branco com diferentes canetas do tipo esferográfica 
e gel nas cores pretas e azuis na preparação de tais documentos. Alterações 
foram identificadas com êxito de forma rápida e não destrutiva por análise 
hiperespectral no infravermelho com comprimentos de onda entre 612 a 723 
nm (KARACA et al 2012, p.4).

A imagem hiperespectral, capturada por uma câmera hiperespectral, 
serve para o documento ser observado nas diferentes bandas. Isso permite 
detectar a falsificação em um documento, tendo em vista que essa análise 
possibilita a identificação e discriminação de tintas visualmente semelhantes 
e, assim, os especialistas forenses podem identificar a autenticidade do docu-
mento (YASEEN, et al 2020, p.1).

Na simulação de falsificações de textos com obliteração, adição e cruza-
mento de traços, imagens hiperespectrais na faixa do infravermelho próxi-
mo foram avaliadas como um método não destrutivo para detecção de frau-
des em documentos. Possui 43% de identificação com sucesso para os textos 
alterados por obliteração, 82% para as adições e 85% para o cruzamento de 
traços, demonstrando o potencial do infravermelho associado a ferramentas 
quimiométricas para identificar as falsificações em documentos (SILVA, et 
al, 2014, p.5183).

Em testes cegos para detectar fraudes por adição e alteração de partes 
de textos ou números em documentos, destacou-se a importância do uso 
combinado da análise hiperespectral nas regiões do infravermelho próximo 
e médio com as técnicas de Análise de Componentes Principais (Principal 

1 -  Como os sulcos observados e ilustrados 
na Figura 6 no item “Resultados”.
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Components Analysis - PCA), para análise de imagens. O Projection Pursuit (PP) 
compara a combinação de variáveis lineares e não lineares em um espaço 
multidimensional, resultando em exames conclusivos em documentos sus-
peitos de fraude (PEREIRA, et al, 2017, p.418).

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (2019), o uso de cheques tem 
sido cada vez mais substituído por outros meios de pagamento. Em 2019, 
o número de cheques compensados por imagem caiu para 384,3 milhões, 
diante de 436 milhões no ano anterior. Quanto aos cheques sem fundos, o 
volume passou para 23,8 milhões, em comparação a 25,4 milhões em 2018. 
No entanto, as fraudes em cheque ainda são muito presentes, como o caso 
de repercussão de falsificação de cheque no valor aproximado de R$ 50 mi-
lhões, que resultou na prisão em flagrante de três pessoas envolvidas pela 
Polícia Civil do Estado do Ceará (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO 
CEARÁ, 2020).

Em um levantamento realizado no SPD em 2020, foram registradas 36 
solicitações de exame pericial envolvendo folhas de cheques. No que diz 
respeito ao CRV, foram examinados 78 Certificados de Registro de Veículo. 
É importante mencionar que, ao ser comparado com o primeiro trimestre 
do ano supracitado, houve uma redução de 80% no número de exames de 
CRV no segundo trimestre, momento marcado pela fase de maior isolamen-
to social decretado pelo Governo Federal do Brasil seguindo normas da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) para o controle da pandemia da Covid2.

Conforme o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins, um nú-
mero expressivo de alteração do CRV já foi registrado e segundo os inves-
tigadores, a fraude é conhecida como “lavagem de documento”. Ou seja, as 
primeiras informações do documento, que são colocadas pelo vendedor do 
veículo, são apagadas e, no lugar, são preenchidos os dados do comprador. 
A motivação da fraude é para evitar o pagamento da taxa referente à Trans-
ferência de Propriedade, no valor de R$ 89,14, somado ao valor da vistoria, 
R$ 130,00 (NOGUEIRA; COSTA, 2016).

Atualmente, documentos como o CRV entraram na lista de dispensa de 
obrigatoriedade da versão impressa. No entanto, tal medida foi suspensa, 
tendo em vista os milhões de brasileiros marginalizados do mundo digital 
(MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2021).

Ainda no âmbito da sociedade, há o questionamento se a segurança de 
documentos deve ou não ser um dado exposto ao público, considerando 
a possibilidade de informação útil para fraudadores. Entretanto, fornecer 
informações básicas sobre os elementos de segurança gráfica torna a popula-
ção capaz de identificar o documento de segurança e muitos casos de fraudes 
podem ser evitados (LIMA, 2013).

5. Conclusão

Em um exame documentoscópico não se pode partir de pressupostos. É 
preciso ter capacidade técnica para saber analisar o documento e identificar 

2 - Informação disponível em: < https://
mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/>. 
Último acesso em novembro de 2021.
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a fraude, quando ela existir, embora o modus operandi da ação fraudulenta 
nem sempre seja possível determinar. 

Muitas técnicas são estudadas e a utilização da iluminação no 
comprimento de onda do infravermelho no Comparador Espectral de Vídeo 
foi promissora por possibilitar concluir os casos de alterações documentais de 
adição de manuscritos em folha de cheque e de subtração de preenchimento 
da ATPV em CRV de maneira objetiva, célere, confiável e não destrutiva. 
Como os estudos de caso são provas documentais, há a necessidade de 
serem preservados para a continuidade dos processos judiciais. Por outro 
lado, mostrou-se a utilização do infravermelho para constatar a presença de 
dispositivo eletrônico, um dos elementos de segurança gráfica em cartões.

O presente trabalho, com três estudos de casos, tratou de três diferentes 
documentos, ressaltando a característica muito positiva da espectroscopia 
por infravermelho na Documentoscopia e nas ciências forenses em geral.  
Isto é, sua capacidade de realizar exames em diferentes tipos de materiais e 
sem necessidade de preparo de amostra para constatar fraudes, bem como 
confirmar a autenticidade. Contudo, mesmo sendo de tamanha importância 
nos exames periciais, o fator negativo é a parte financeira, uma vez que 
tais equipamentos, geralmente, são importados e de alto custo. Por fim, 
identificar a fraude auxilia na solução de crimes, promovendo a justiça 
garantida a todos por lei para minimizar ou até mesmo impedir prejuízos 
que as alterações documentais podem causar.
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Resumo 
O Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP) integra a Polícia Técnico-Científica do Rio de Janeiro e é responsá-

vel por realizar, entre outras atividades, perícias papiloscópicas em locais de crimes, em materiais arrecadados na cena do 
delito ou apreendidos pela autoridade policial. Essa atividade pericial consiste em coletar vestígios de impressão digital 
na cena do crime com o intuito de identificação do autor do fato; isso ocorre através da inserção dos vestígios coletados 
em um sistema automatizado seguido de uma análise criteriosa por um papiloscopista que é o especialista capacitado 
para realizar esse tipo de exame e identificar o vestígio questionado. Ao longo dos últimos anos, a quantidade de vestí-
gios papiloscópicos coletados em local de crime pelo IIFP vem aumentando. Infelizmente, também é grande o número 
de fragmentos trazidos, de boa qualidade, mas que não encontram candidato correspondente. Sendo assim, não se en-
contra a pessoa que possui aquela impressão digital nos bancos de dados aos quais o IIFP tem acesso direto. Diante dessa 
problemática, os papiloscopistas do IIFP desenvolveram uma rotina de busca ativa por biometrias em outros bancos de 
dados pertencentes a outras unidades federativas. O objetivo dessa ação é estabelecer uma nova rotina de comunicação 
entre os diferentes órgãos de identificação, a fim de diminuir a quantidade de vestígios negativos e aumentar o número 
de positivos. Consequentemente, espera-se auxiliar as investigações policiais e aumentar a quantidade de elucidação de 
autoria de crimes.

Palavras-chave 
biometria; papiloscopia; perícia; acordo de cooperação técnica; integração de bancos de dados.
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Introdução

Dentro da estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 
(PCERJ), o Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP) é o responsável 
pela identificação criminal de pessoas indiciadas, autuadas e presas em 
flagrante delito, capturadas em cumprimento de mandados de prisão, pela 
manutenção dos prontuários criminais, pelas perícias de levantamento de 
vestígios de impressões digitais e palmares em cenários de crimes, pela 
identificação necropapiloscópica de cadáveres e pela análise morfológica 
facial (comparação facial).

Um dos serviços periciais do IIFP é o Serviço de Perícia Papiloscópica 
em Local de Crime (SPPLC). Ele é responsável pela realização de perícias 
papiloscópicas em local de crime e em materiais arrecadados ou apreendidos 
na cena do crime com o intuito de revelar fragmentos de impressões 
papilares. Após o tratamento pelas metodologias adequadas e cientificamente 
comprovadas, os vestígios revelados tornam-se peças questionadas a serem 
periciadas. São então escaneados ou fotografados, tratados com softwares de 
melhoria de imagens e submetidos ao Sistema Automatizado de Identificação 
de Impressões Digitais (SAIID). Este aplicativo pesquisa na base de dados 
multibiométrica do Sistema Estadual de Identificação do Rio de Janeiro (SEI-
RJ), por impressões papilares que possuam pontos – minúcias – convergentes 
às das peças questionadas submetidas. Os algoritmos do SAIID retornam 
uma lista de candidatos para que o papiloscopista policial analise os desenhos 
digitais na busca por pontos coincidentes, a fim de concluir positivamente ou 
negativamente na identificação da pessoa que deixou sua impressão papilar 
no local do crime.

Em seguida, são elaborados os laudos periciais conclusivos de alta 
confiabilidade no escopo de dar suporte de autoria delitiva, a critério das 
investigações conduzidas pela autoridade policial. Nesta prática, ao longo 
dos últimos anos, o IIFP tem participado com grande relevância no combate 
ao crime através da célere e eficaz contribuição à investigação e elucidação de 
crimes de autoria desconhecida (como furtos, roubos, sequestros, latrocínios, 
entre outros). A identificação da pessoa que deixou sua digital na cena do 
crime ocorre de forma científica, sendo o objetivo dessa atividade pericial 
promover um impacto virtuoso no sistema de justiça criminal e segurança 
pública.

Desenvolvimento

O SPPLC do IIFP desenvolve 3 tipos de atividades:

1) Deslocamento ao local de um crime para efetuar a perícia papilos-
cópica a pedido de uma autoridade policial ou judiciária como ilustra a Figu-
ra 1. Ali, as vítimas são entrevistadas para obter um breve relato da dinâmica 
do fato, verificam se o local está preservado e assim direcionam seu trabalho 
na busca de impressões digitais em superfícies e materiais onde o autor do 
fato possa ter tocado;
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2) Recebe materiais oriundos do local de crime para um tratamen-
to mais específico com diferentes reagentes em laboratório, no intuito de 
encontrar e revelar uma impressão digital latente (invisível ao olho nu) em 
diferentes tipos de superfícies e objetos;

3) Analisa os vestígios encontrados no local de crime e nos materiais, 
submetendo-os ao SAIID e realizando o confronto com a lista de candidatos 
trazida pelo sistema. Nesse processo, são analisados os diferentes desenhos 
digitais na busca por pontos característicos coincidentes visando concluir se 
tratar, ou não, da mesma impressão digital. Aquele vestígio papiloscópico 
deixado no local do crime pertence a uma pessoa certa e determinada. Um 
exemplo desse processo de confrontação de desenhos digitais encontra-se 
abaixo na Figura 2. Após a realização dos exames, ocorre a elaboração do 
laudo de perícia papiloscópica.

Figura 1 – Papiloscopista policial realizando perícia papiloscópica 
em local de crime

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2 – Exemplo de um confronto positivo realizado no IIFP 
entre um vestígio coletado em um local de crime (à esquerda) e 

uma impressão digital trazida pelo sistema SAIID (à direita) com o 
apontamento dos 12 pontos coincidentes entre eles

 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Uma grande problemática enfrentada pelo SPPLC é o levantamento de 
vestígios sem qualidade para submissão ao sistema eletrônico de busca, as-
sim como os resultados negativos. É importante ressaltar que os fragmentos 
coletados no local de crime, ou revelados em materiais no laboratório, po-
dem ser classificados de três formas:

1) Os fragmentos ditos sem condição são aqueles que não apresen-
tam qualidade suficiente para serem inseridos no sistema. Infelizmente, esses 
fragmentos são numerosos pois os vestígios papilares são frágeis, ficam con-
dicionados às intempéries climáticas e não estão fixados em todos os tipos 
de superfície. Além desses problemas inerentes à natureza desses vestígios, 
ainda há a falta de preservação do local de crime que é provavelmente a causa 
mais significativa de não encontrar fragmentos ou serem de baixa qualidade 
e sem condições de análise.

2) Os fragmentos negativos são os que apresentam uma boa qualidade 
com a visualização nítida de minúcias. Foram inseridos no sistema mas não 
encontraram nenhuma biometria padrão correspondente na lista de candida-
tos apresentada pelo SAIID. Isso ocorre principalmente quando o vestígio 
é de alguém que não tem carteira de identidade emitida no estado do Rio de 
Janeiro, que é a única base eletrônica a qual o IIFP tem acesso de forma auto-
mática. É sempre importante ressaltar que não existe um sistema nacional de 
identificação civil e nem um sistema integrado entre a União e os estados e os 
cidadãos brasileiros podem ter uma carteira de identidade em cada Unidade 
da Federação.

3) Os fragmentos positivos são os que foram submetidos ao SAIID, 
confrontados com uma lista de candidatos e encontrada a impressão padrão 
correspondente, possibilitando a identificação de quem gerou o vestígio.

Diante da problemática causada pelos resultados negativos de muitos 
vestígios papiloscópicos (com boa qualidade mas sem correspondente no 
estado do Rio de Janeiro), a chefia do SPPLC e a direção do IIFP resol-
veram iniciar, em 2021, uma rotina de busca ativa em bancos de dados de 
outros estados da federação. O intuito dessa ação é diminuir a quantidade 
de fragmentos negativos, tornando-os positivos, acessando as biometrias de 
pessoas que não tiraram carteira de identidade no Rio de Janeiro. A Figura 3 
traz a proporção dos vestígios com qualidade inseridos no SAIID no IIFP, 
em 2019 e 2020, e quantos deles foram positivados, evidenciando que muitos 
foram negativos, apesar de terem qualidade boa suficiente para inserção no 
sistema automatizado.
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A ação do IIFP de busca ativa de biometrias em outros bancos de dados 
se iniciou com o uso das informações contidas nos registros de ocorrência 
(RO) e do contato direto com os responsáveis pelas investigações nas dife-
rentes delegacias. Informações como o sotaque dos criminosos percebido 
pelas vítimas e passado aos investigadores favoreceram a análise de possíveis 
vínculos de identificação em outros estados. Com isso, os papiloscopistas do 
IIFP abrem um canal técnico com os Institutos de Identificação daqueles 
estados, e enviam a biometria questionada. A análise do vestígio depende da 
rotina de cada Instituto, pois nem todos os estados possuem um banco de 
dados biométrico organizado eletronicamente que permita a busca direta. 
No primeiro semestre de 2021, o IIFP contou com as seguintes colabora-
ções: o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt de São Paulo 
(SSP-SP/IIRGD); o Instituto de Identificação do Pará (SSP-PA/II); a Gerên-
cia Executiva de Identificação Civil e Criminal da Paraíba (GEICC/PB) e o 
Departamento da Polícia Federal.

Resultados

Os aspectos centrais para o sucesso da ação desenvolvida pelo IIFP en-
volveram a alteração nas rotinas e procedimentos de trabalho, o aprimora-
mento do fluxo e da qualidade da informação e a integração interinstitucio-
nal. Os indicadores utilizados para avaliar os resultados foram o número de 
vestígios preliminarmente negativos que foram positivados após o contato 
com outros Institutos de Identificação, além da quantidade de laudos gera-
dos através desses resultados.

Foram positivados, para pessoa certa e determinada, 25 vestígios previa-
mente negativos, sem autoria definida. Foram produzidos onze laudos: um 
com colaboração do Instituto de Identificação do Pará, um com a participa-
ção da Gerência Executiva de Identificação Civil e Criminal da Paraíba, dois 
através da cooperação com o Departamento da Polícia Federal e os outros 

Figura 3 – Total dos vestígios papiloscópicos coletados ou revelados 
em local de crime com qualidade para inserção no SAIID em 2019 e 

2020 em comparação com os vestígios que foram positivos

Fonte: Elaborado pelos autores.
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sete através do contato com o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton 
Daunt de São Paulo. Esses laudos colaboraram para elucidar a autoria de 
crimes como furtos e roubos, além de revelar uma associação criminosa or-
ganizada para praticar crimes patrimoniais em imóveis de luxo. Esses laudos 
periciais representam provas técnicas fundamentais na investigação policial.

Discussão

Dentre os fatores que dificultam a construção dos sistemas de infor-
mação criminal no Brasil, um dos principais é a ausência de padronização. 
Segundo Lima e Bueno (2018), essa problemática é resultado da omissão 
histórica do governo federal em relação à segurança pública, que transferiu 
para as unidades da federação (estados) a responsabilidade pela gestão das 
polícias Civil e Militar. Ainda, segundo os autores, a falta de coordenação 
desses dados resultou também na ausência de um sistema nacional de esta-
tísticas para monitorar fenômenos de criminalidade e violência (LIMA e 
BUENO, 2018).

Como desdobramento disso, há a falta da implementação de um ban-
co de dados multibiométricos unificado nacionalmente, além da carência de 
ferramentas tecnológicas que promovam a interoperação dos sistemas dos 
bancos de dados existentes e a ausência de instrumentos normativos que 
balizem a troca de informações. Vale ressaltar que a Lei 13.964 de 2019 – o 
chamado Pacote Anticrime – autorizou a criação, no Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Di-
gitais, mediante o acréscimo do art. 7º-C à Lei 12.037/09 (que dispõe sobre a 
identificação criminal do civilmente identificado) citado abaixo:

Art. 7º-C. Fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e 
de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo 
Federal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como 
objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, 
quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais 
federais, estaduais ou distritais. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será inte-
grado pelos registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz 
colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação crimi-
nal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º Poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, 
de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem 
sido extraídos por ocasião da identificação criminal. (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)
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§ 5º Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impres-
sões Digitais, ou com ele interoperar, os dados de registros constantes 
em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, 
inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identi-
ficação Civil. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Grifo nosso)

§ 6º No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, admi-
nistrativa ou eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros do 
Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às 
impressões digitais e às informações necessárias para identificação do seu 
titular. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 7º A integração ou a interoperação dos dados de registros multibio-
métricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional 
Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acor-
do ou convênio com a unidade gestora. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) (Grifo nosso)

§ 8º Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impres-
sões Digitais terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua 
utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial 
responderá civil, penal e administrativamente. (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

§ 9º As informações obtidas a partir da coincidência de registros bio-
métricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pe-
ricial firmado por perito oficial habilitado. (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) (Grifo nosso)

§ 10. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco 
Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz 
competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao 
Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)(BRASIL, 2009)

O principal objetivo deste banco, portanto, seria armazenar os dados 
oriundos dos registros biométricos, bem como impressões digitais e, sendo 
possível, de íris, face e voz. Tudo isso viabilizaria elementos que possam 
servir como subsídios para investigações criminais, sejam elas de âmbito 
federal, estadual ou mesmo distrital (FERREIRA, 2021).

Considerações finais

Diante do exposto, cabe ressaltar que tal banco unificado a nível nacional 
ainda não existe e que, atualmente, é rara a interação e compilação dos dados 
biométricos entre os estados, seja por falta de interesse político, por ausência 
de tecnologia, ou ainda por falta de profissionais capacitados na área. Há 



Cadernos de Segurança Pública - Ano 13 ● Número 13 ● dezembro de 2021 - www.isp.rj.gov.br

56
Busca ativa em Bancos de Dados Biométricos 
no Instituto de Identificação Félix Pacheco

[Stephanie Treiber, Alexandre Trece Motta, 
Alessandra Santos Siffert e Tatiana Marselha 
Lins Garcia]

um enorme desencontro de informações, desperdício nos gastos públicos e 
inúmeros casos não resolvidos.

Nestes vieses, torna-se imperativo para a SEPOL-RJ, estabelecer 
acordos de cooperação técnica (ACTs) com outras unidades federativas e 
com o Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia Federal e 
dos gestores do Identificador Civil Nacional (ICN), que se pretende como 
o banco nacional de identidade civil. É com louvor que a gestão atual da 
SEPOL-RJ firmou um ACT com a Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo para dar sequência ao sucesso obtido com este projeto. A troca de 
biometrias entre Rio de Janeiro e São Paulo ocorrerá dentro de um ambiente 
intranet e as positivações (chamadas de legitimações pelos colegas paulistas) 
serão otimizadas. Além disso, este ACT integrará também os estados de 
Goiás, Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Paraná.

Da mesma forma, um outro convênio, no formato ACT, com a Polícia 
Federal (PF) está em andamento com previsão de assinatura nos próximos 
meses. Ainda em 2021, a SEPOL/DGPTC/IIFP retomará as pesquisas de 
vestígios papilares em local de crime na base federal, possibilitando eventual 
localização do autor do delito que tenha passaporte, registro nacional 
migratório ou registros criminais em um outro estado que também tenha 
firmado convênio com a PF.

O IIFP, com foco no sucesso desse projeto, obteve dois terminais com 
acesso à base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recentemente 
alçado à condição de gestor do ICN. Tratam-se de 120 milhões de impressões 
digitais de eleitores de todo o país. Neste escopo, há um ACT tramitando 
no executivo fluminense que, assinado, ampliará o número de estações de 
pesquisa na base TSE e, por certo, implicará em mais laudos conclusivos 
positivos.

Outra rotina que merece normatização é dar atribuição ao IIFP para que 
atue como uma agência concentradora da custódia suplementar de todos 
os vestígios papilares colhidos em local de crime pelos Postos Regionais 
de Polícia Técnico-Científica (PRPTCs), delegacias de homicídios (DHs) 
e delegacia de roubo e furto de automóveis (DRFA) que restem, por ora, 
negativos. Isto porque será o IIFP, como unidade central de perícia em 
papiloscopia, que submeterá tais fragmentos a novas pesquisas nos bancos 
de dados conveniados. Neste escopo, a equipe de inteligência do IIFP dará 
o mesmo tratamento de sucesso para os casos não resolvidos fora de sua 
circunscrição primária.
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Resumo 
O presente estudo tem por escopo analisar os aspectos legais, teóricos e práticos dos institutos do afastamento de 

sigilo e interceptação em sistemas de telemática e demonstrar a importância dessas técnicas especializadas, notadamente 
a sua aplicabilidade em investigações de Organizações Criminosas (ORCRIMs), seja para a produção de provas, compro-
vação de vínculos entre seus membros e posterior desarticulação. Dada a relevância da evolução dos meios de comunica-
ção que invariavelmente estão presentes na vida das pessoas, e, portanto, dos alvos de investigações de ORCRIMs, este 
artigo se baseará na modernização das ferramentas para análise de redes sociais, aplicativos em geral e tecnologia cloud 
computing, que auxiliam as forças policiais na busca por autoria e materialidade durante o inquérito policial, para, ao final, 
apresentar ferramentas atuais de combate ao crime organizado e seu efeito prático nas investigações.
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Introdução

A demanda global por segurança da informação e privacidade gera 
crescente busca das empresas de comunicação por desenvolvimento de 
softwares que possam ser utilizados em aplicativos de mensagens e redes 
sociais, apostando cada vez mais em tecnologias de criptografias que 
garantam a inviolabilidade dos dados dos usuários. Entre esses dados, estão 
presentes as informações provenientes de grandes corporações, os dados 
sigilosos de estado e as questões políticas de nível transnacional.

No Brasil, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), sancionado 
em 2014, regulamenta a proteção dos dados dos usuários e determina que 
a quebra dos sigilos telemáticos só ocorra em casos de ordem judicial, 
obrigando que as empresas internacionais que atuem no Brasil respeitem a 
legislação vigente (BRASIL, 2014). Entretanto, o desenvolvimento do aparato 
tecnológico permite que a comunicação, necessária para a continuidade da 
logística dos crimes praticados pelas ORCRIMs, se torne cada vez mais 
irrastreável.  Sendo assim, as ORCRIMs se beneficiam constantemente das 
inovações tecnológicas para aperfeiçoarem, não só a ação criminosa, mas 
também para camuflar a rentabilidade ilícita oriunda destas ações, tornando 
cada vez mais difícil a coadunação de provas que efetivamente comprovem a 
autoria dos crimes praticados.

No escopo de atuação dos profissionais de inteligência que atuam com 
busca eletrônica, os meios de investigação criminal tradicionais, como 
a interceptação e a quebra de sigilo telefônico tornaram-se, desta forma, 
insuficientes diante da grande evolução do modus operandi das ORCRIMs, 
demonstrando a real necessidade de utilização de novas ferramentas.

É sob esse espectro que as forças policiais tendem a aperfeiçoar as 
investigações cibernéticas, com foco em inteligência digital. Nesse sentido, 
elas apostam em análises de conteúdo telemático e cloud comuting (Google, Apple 
e Microsoft), extratos de aplicativos de mensagens, como Whatsapp, utilização 
de softwares de extração de dados como Cellebrite e assim atingem de forma 
contundente as diversas ramificações das atividades ilícitas das ORCRIMs 
e os envolvidos.

Ao longo deste artigo, abordaremos o contexto histórico das tecnologias 
de comunicações utilizadas por membros de ORCRIMs, para então estudar 
os aspectos teóricos e práticos do monitoramento e interceptação das 
comunicações telemáticas, trazendo, por fim, ferramentas que auxiliarão na 
investigação em casos concretos.

2 - Contexto histórico

Na década de 90 e início dos anos 2000, grandes traficantes dos cartéis da 
Colômbia, México e de facções criminosas que exercem influência no Brasil, 
utilizaram telefones celulares com transmissão via satélite para realizarem 
transações criminosas, dar ordens aos seus subalternos e se comunicarem de 
forma segura (MARQUES, 2005). Um deles foi o traficante brasileiro Luiz 
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Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que usou telefones celulares 
com transmissão via satélite em diversos lugares do mundo, que foram inter-
ceptadas e rastreadas pela DEA (Drug Enforcement Administration) americana 
(MUNDOGEO, 2001).

Estes telefones celulares se conectam diretamente aos satélites e não às 
estações rádio-base (ERBs) como os aparelhos digitais comuns. Apesar de 
poderem ser interceptados, esta foi uma tecnologia que as polícias de todo 
o mundo resistiram em adquirir.  O custo para manter este tipo de comuni-
cação, até mesmo entre os criminosos, era alto e, por conta disso, era pouco 
popularizado entre eles. Consequentemente, não era garantida inviolabili-
dade da ligação, já que, se o interlocutor estivesse interceptado, seria facil-
mente captado pelas autoridades, independentemente se o alvo possuísse um 
aparelho com transmissão via satélite ou não. Além disso, as empresas que 
administravam esse tipo de serviço possuíam sede nos Estados Unidos. Por 
isso, haveriam conflitos judiciais na operacionalização de quaisquer medidas 
cautelares. O investimento financeiro para comprar e manter a tecnologia 
era muito cara e tais aparelhos celulares logo seriam substituídos por outras 
formas de se esquivar do monitoramento estatal, portanto, o Brasil optou 
por não se aperfeiçoar nessa tecnologia.

Posteriormente, em 1ª de agosto de 2005, a Blackberry Messenger (BBM) 
surgiu no mercado vendendo a ideia de que seu fluxo de mensagens era ir-
rastreável e interceptável através de criptografia de mensagens e um sistema 
próprio de comunicação. Segundo a empresa, este tipo de comunicação não 
estaria abarcada na Lei de Interceptação Telefônica nº 9.296/96, pois não 
seria possível interceptar as mensagens de forma instantânea, tendo em vista 
que os servidores que armazenam tais mensagens estão situados no Canadá, 
ou seja, fora da jurisdição da justiça brasileira. Logo, os criminosos se torna-
ram adeptos desta marca com a intenção de permanecerem longe das ações 
de autoridades policiais.

Segundo Machado e Jezler Júnior (2020):

“Nesse sentido, a obtenção de conversas privadas trocadas pela tecnologia 
BBM não será uma captação em ‘tempo real’, instantânea, justamente pela 
proteção da criptografia utilizada pela tecnologia, o que impede o desvio das 
mensagens durante o percurso e impõe a disponibilização de pacote de da-
dos contendo um conjunto de mensagens à espera da quebra da criptografia, 
mediante fornecimento da chave pela subsidiária brasileira”. (MACHADO; 
JEZLER JUNIOR, 2020, p.14)

Atualmente, os aplicativos de mensagens, como o Whatsapp, que apre-
sentam alta proteção de criptografia, refletem um dos maiores obstáculos 
para profissionais de inteligência no âmbito de segurança.

3 - Legislação aplicável à interceptação do fluxo das comunicações 
telemáticas no âmbito de investigação de ORCRIMs

A realidade dos profissionais de inteligência que atuam em setores de 
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busca eletrônica no Brasil se baseia predominantemente em três legislações: 
a Lei nº 12.850 (Lei de Organização Criminosa), a Lei nº 9.296 (Lei de Inter-
ceptação Telefônica) e a Lei nº 12.965 (Marco Civil da Internet).

A Lei de Interceptação Telefônica dependerá de ordem judicial e ocorrerá 
por no máximo quinze dias, prorrogáveis quando comprovada necessidade:

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, 
para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, obser-
vará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação 
principal, sob segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de 
comunicações em sistemas de informática e telemática. (BRASIL, 1996)

Entretanto, integrantes de grandes ORCRIMs praticamente não utilizam 
mais esta forma de se comunicar, principalmente quando se trata de con-
versas que versam sobre a atividade criminosa em si. Portanto, os profissio-
nais de inteligência se utilizam de outras ferramentas que a internet fornece. 
Muitas empresas transnacionais, ao serem oficiadas para fornecerem dados 
cadastrais, são obrigadas a disponibilizar tais informações quando a investi-
gação criminal em curso investiga uma ORCRIM:

Art. 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, indepen-
dentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do inves-
tigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o 
endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições 
financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. 
(BRASIL, 2013)

O Marco Civil da Internet regulamentou o acesso das autoridades poli-
ciais aos dados dos usuários, como registros de conexão, acesso às aplicações 
de internet, conteúdo das comunicações privadas, mediante ordem judicial.

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso 
a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais 
e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou in-
diretamente envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponi-
bilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associa-
dos a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a 
identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma 
do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º. 
(BRASIL, 2014)

Convém salientar que dados cadastrais podem ser requisitados através 
de ofício policial, assinado pela autoridade policial, fundamentado no poder 
geral de polícia (art. 6, III do Código do Processo Penal) e nos art. 13-A do 
Código de Processo Penal e na Lei Federal nº 9.613/98 e na Lei Federal nº 
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12.850/2013 e no art. 2 da Lei Federal nº 12.830/13. Desse modo, para futura 
representação pelo afastamento de sigilo dos dados telemáticos, notadamen-
te visando a busca de dados dos provedores da Google e Apple, necessário se 
faz (caso não possua a conta de e-mail somente o número de IMEI do celular 
utilizado pelo alvo), primeiramente, encaminhar o ofício policial (adminis-
trativo), solicitando as contas vinculadas aos IMEIs no período de interesse 
para a investigação e, posteriormente, representar pela quebra de sigilo de 
dados dessas contas.

Por fim, é importante verificar se o número de IMEI está correto, ou se 
será necessário calcular o dígito verificador. Algumas operadoras de telefo-
nia móvel ao fornecerem os números de IMEIs vinculados às linhas subs-
tituem o dígito verificador pelo algarismo “0”. Apesar das dificuldades que 
regularmente se aplicam no cotidiano dos agentes que realizam investigações 
criminais de ORCRIMs, muito ainda é possível de fazer, respeitando crite-
riosamente tais legislações. Desta forma, a próxima seção elenca algumas das 
ações mais comuns em termos de busca eletrônica.

4. Interceptação do fluxo das comunicações telemáticas

Entende-se por interceptação o acesso autorizado por ordem judicial ao 
conteúdo integral e em tempo real, de todo o fluxo de comunicações do alvo, 
pelo prazo de 15 dias, renováveis por 15 dias (WHATSAPP, 2021).

4.1 Whatsapp1

É um aplicativo de mensagens instantâneas para telefone celular, atual-
mente gerido pela empresa Facebook Inc. Trata-se de um programa compatível 
com praticamente todos os smartphones do mercado e gratuito para uso. 
Além disso, as comunicações realizadas através de mensagens de texto uti-
lizam criptografia ponto-a-ponto, fato este que torna o aplicativo mais atra-
tivo, uma vez que a empresa garante a “inviolabilidade” desta criptografia 
frente a eventuais ataques de hackers ou de criminosos cibernéticos. Por conta 
desta criptografia, a empresa Facebook Inc, alega não ser possível cumprir or-
dens judiciais que determinem a interceptação do fluxo das comunicações 
do aplicativo.

Sem adentrar a discussão técnica sobre a veracidade do alegado pela em-
presa, incluímos o aplicativo Whatsapp neste tópico, pois a despeito de não 
fornecer o conteúdo criptografado das mensagens, a empresa Facebook Inc é 
capaz de fornecer, pelo prazo de 15 dias, o extrato das mensagens enviadas 
e recebidas pelo alvo. Esse extrato contempla as seguintes informações: a 
data, a hora e o tipo de mensagem; o tamanho da mensagem; o remetente e 
o destinatário (em conversas individuais e em grupo); os endereços de I.P do 
remetente e do destinatário.

Apesar de não ser, tecnicamente, uma interceptação, essa bilhetagem das 
mensagens dos alvos, em tempo real e pelo prazo de 15 dias, é uma excelen-
te ferramenta, pois podemos verificar com quem o alvo mais se comunica, 
confirmar possíveis endereços (através de pesquisas posteriores aos I.Ps) e 

1 -  Para mais informações sobre as me-
didas de segurança adotadas pelo apli-
cativo WhatsApp, acesse: <http://www.
whatsapp.com/records>. Último acesso 
em novembro de 2021.
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localizar vínculos e clusters entre os investigados, após analisar esses dados 
no IBM Analyst Notebook.

4.1 Servidores de correio eletrônico (e-mail) (Google, Apple, Mi-
crosoft, Yahoo):

Apesar da comunicação através de e-mail já ter sido muito mais utilizada 
pelas pessoas de um modo geral, antes da criação de mensageiros instantâ-
neos, ainda é possível conseguir dados relevantes para investigações sobre 
ORCRIMs, sobretudo em contas de e-mails de empresas. Citamos os servi-
dores de e-mail mais populares atualmente, mas trata-se de rol meramente 
exemplificativo, não impedindo que seja realizada representação pela inter-
ceptação do fluxo de comunicações de outros servidores que porventura sur-
girem no caso concreto.

Basicamente, as empresas de correio eletrônico fornecem o conteúdo in-
tegral das mensagens recebidas e enviadas pelo alvo, em tempo real, pelo 
prazo de 15 dias, a partir da criação de uma “conta-espelho”. O conteúdo é 
direcionado para essa “conta-espelho” na qual o usuário e a senha são forne-
cidos ao policial para que ele tenha acesso às mensagens.

5. Afastamento do sigilo de dados telemáticos

Entende-se por afastamento do sigilo de dados telemáticos, o acesso in-
tegral aos arquivos e informações armazenadas em servidores (cloud compu-
ting) ou em dispositivos físicos (celulares, dispositivos de armazenamento) 
no período inicial de interesse até a implementação da medida.

5.1 Dados armazenados em cloud computing: Whatsapp

A empresa Facebook Inc, responsável pela operação do aplicativo de men-
sagens Whatsapp, pode fornecer os seguintes dados dos usuários: dados ca-
dastrais da conta (informações do aparelho e sistema operacional, versão do 
app, data e horário do registro, status de conexão, última conexão com data e 
hora, nome, endereço de e-mail se disponível, e informações de cliente web); 
foto de perfil; registros de acesso (IPs) dos últimos seis meses; histórico de 
mudança de números; grupos (data de criação, descrição, identificador do 
grupo (“group-ID”), foto quantidade de membros e nome do grupo). Após 
o fornecimento da listagem de grupos, fica autorizado o fornecimento de 
membros dos grupos que vierem a ser indicados formalmente pela autorida-
de policial, por meio de ofício, caso a ordem judicial original também inclua 
tal pedido; agenda de contatos.

5.2 Google2

A empresa Google Inc, multinacional, é a desenvolvedora do sistema ope-
racional para smartphones Android, que está presente na maioria dos apare-

2 - Para mais informações sobre as 
medidas de segurança adotadas pelo 
Google, acesse: <http://lers.google.
com>. Último acesso em novembro de 
2021.
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lhos que não são produzidos pela Apple, aparelhos estes que utilizam exclu-
sivamente o sistema IOS. Além disso, a Google possui serviços como correio 
eletrônico (Gmail ), armazenamento de arquivos em nuvem (Google Drive) e 
navegador de internet (Chrome). Os dados dos usuários que ficam armazena-
dos nos servidores da empresa e que podem ser fornecidos através do afasta-
mento de sigilo telemático são: os dados cadastrais, os registros de conexão 
(IPs), o conteúdo de Gmail, o conteúdo do Google Fotos, o conteúdo do Google 
Drive, a lista de contatos, o histórico de localização, o histórico de pesquisa, 
o histórico de navegação.

A grande quantidade de dados armazenados pelo sistema operacional 
Android, aliado ao fato de que, hoje em dia, praticamente todas as pessoas 
possuem telefone celular, tornam essa medida quase que obrigatória em se 
tratando de investigações versando sobre ORCRIMs. Importante destacar 
que arquivos de áudios, imagens e vídeos compartilhados pelo Whatsapp e 
salvos em backup na nuvem, poderão ser acessados. Somente mensagens de 
texto, que são criptografadas, não poderão ser lidas.

5.3 Apple3

A empresa Apple, multinacional, é a desenvolvedora do sistema opera-
cional para smartphones IOS, exclusivamente utilizados por aparelhos desen-
volvidos pela própria empresa. Assim como a Google, o sistema operacional 
IOS possui muitos utilizadores ao redor do mundo, sendo certo que, prati-
camente, essas duas empresas dividem o mercado de sistemas operacionais 
de telefone celular.

A Apple também possui serviços como correio eletrônico (Icloudmail ), ar-
mazenamento de arquivos em nuvem (Icloud ) e navegador de internet (Safari). 
Os dados dos usuários que ficam armazenados nos servidores da empresa e 
que podem ser fornecidos através do afastamento de sigilo telemático são: 
os dados cadastrais, os registros de conexão (IPs), o conteúdo do e-mail, o 
conteúdo do Icloud, a lista de contatos, o histórico de localização, o histórico 
de pesquisa e o histórico de navegação.

5.4 Microsoft4

A empresa multinacional Microsoft é a desenvolvedora de sistemas ope-
racionais para computadores e telefones celulares (Windows Phone, Windows 
Mobile e recentemente Windows 10 Mobile), todos eles descontinuados. Dessa 
forma, apesar da empresa ter desenvolvido sistemas operacionais para telefo-
ne celular, a parcela da população que os utiliza é pequena, portanto quanto 
à Microsoft iremos nos ater ao serviço de correio eletrônico (Hotmail ) e ao 
serviço de armazenamento na nuvem (One Drive).

5.5 Facebook / Instagram5

Facebook e Instagram são duas redes sociais extremamente populares, ope-
racionalizadas pela empresa Facebook Inc. Desse modo, solicitações sobre 

3 - Para mais informações sobre as 
medidas de segurança adotadas pela 
plataforma Apple, acesse: <https://
suppor t . apple .com/pt-br/g u ide/
security/welcome/web>. Último acesso 
em novembro de 2021.

4 - Para mais informações sobre as 
medidas de segurança adotadas pela 
plataforma Microsoft, acesse: <https://
s u p p o r t . m i c r o s o f t . c o m /e n - u s/
windows/what-is-microsoft-security-
essentials-c25ad47a-7d15-8072-1438-
b07dffcbbb20>. Último acesso em 
novembro de 2021.

5 - Para mais informações sobre as 
medidas de segurança adotadas pela 
rede social Facebook, acesse: <http://
www.facebook.com/records>. Último 
acesso em novembro de 2021.
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usuários de ambas devem ser enviadas para o portal de requisições de auto-
ridades do Facebook.

Por conta de sua popularidade e pela quantidade de informações que 
armazenam essas redes sociais também são uma excelente ferramenta para 
buscar dados de alvos, sejam dados qualificativos, endereços, locais de atu-
ação, veículos etc. As informações armazenadas pela empresa e disponíveis 
para requisições são: os dados cadastrais (nome, e-mail, telefone celular vin-
culado), a data de criação do perfil, o I.P. de criação do perfil, o histórico de 
acessos contendo os endereços de I.P.

5.6 Twitter6

É uma rede social, bastante popular, operacionalizada pela empresa Twit-
ter Inc. Percebemos, em nossas investigações, que este site está sendo bastante 
utilizado por criminosos, notadamente traficantes de drogas.

As informações captadas pela empresa e que são passíveis de requisições 
são: os dados cadastrais (nome, telefone celular, e-mail, data da criação e I.P. 
de criação), o histórico de acessos contendo endereços de I.Ps, as mensagens 
diretas e as fotos publicadas. Importante destacar que, além do identifica-
dor da conta do Twitter que vem precedido de “@”, é necessário também 
informar na requisição o número “UID”, o user identifier (em tradução livre, 
identificador de usuário) da conta. Alguns sites gratuitos na internet fazem 
essa checagem do “UID” do perfil do Twitter. 

5.7 Uber / Uber eats7

Uber é um aplicativo de transporte privado urbano e Uber Eats é uma 
plataforma (aplicativo) de pedidos e entrega de alimentos, ambas operacio-
nalizadas pela multinacional Uber Inc. As informações importantes podem 
ser alcançadas através de requisições direcionadas à Uber, notadamente se 
o(s) alvo(s) utiliza(m) este aplicativo para se locomover ou pedir comida.

A seguir listamos os dados que estão disponíveis para requisição (Uber): 
os dados cadastrais completos (nome, CPF, telefone celular, e-mail ) e as via-
gens realizadas (data, hora e itinerário). Já para o Uber Eats: dados cadastrais 
completos (nome, CPF, telefone celular, endereço de entrega) e os pedidos 
realizados (data, hora e estabelecimentos).

5.8 Ifood 8

Ifood é um aplicativo de pedidos e entrega de alimentos, operacionalizada 
pela empresa de mesmo nome. A exemplo do aplicativo Uber Eats, requisi-
ções direcionadas à empresa Ifood, podem ser muito úteis para a confirma-
ção de endereços dos alvos, caso eles possuam cadastro no aplicativo. As 
informações disponíveis para requisição são: dados cadastrais (nome, CPF, 
telefone celular, e-mail, endereço para entrega) e o histórico de pedidos (data, 
hora, estabelecimento).

6 - Para mais informações sobre as 
medidas de segurança adotadas pela 
rede social Twitter, acesse: <https://
lega l requests .t w it ter .com/forms/
landing_disclaimer>. Último acesso em 
novembro de 2021.

7 - Para mais informações sobre as 
medidas de segurança adotadas pela 
plataforma Uber, acesse: <http://
lert.uber.com>. Último acesso em 
novembro de 2021.

8 - Para mais informações sobre as 
medidas de segurança adotadas pela 
plataforma ifood, acesse: <https://
w e b m i d d l e w a r e . i f o o d . c o m . b r/
seguranca>. Último acesso em 
novembro de 2021.
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6. Dados armazenados em dispositivos físicos (telefone celular, 
HD, pendrive, etc.)

A extração de dados armazenados em dispositivos físicos, telefone celu-
lar, HD, pendrive, depende de prévia autorização judicial. Em se tratando de 
aparelhos telefônicos desbloqueados, HD’s e pendrives sem senha, é possível 
fazer a extração de forma manual. No entanto, quando o aparelho telefônico 
está bloqueado por senha, a extração de dados deverá ser feita com algum 
software forense de extração de dados.

Nesse ponto, destacamos a empresa israelense “Cellebrite”, desenvolve-
dora do software atualmente utilizado pela Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro, para esse tipo de extração de dados.

6.1 Cellebrite

É uma empresa israelense desenvolvedora de ferramentas forenses de 
extração de dados. O software de extração de dados forense, utilizado por or-
ganizações governamentais é o “Universal Forensic Extraction Device” (UFED), 
em português Dispositivo Universal de Extração Forense.

Segundo a empresa Cellebrite, o programa UFED é capaz de quebrar có-
digos, decifrar informações criptografadas e adquirir dados ocultos e ex-
cluídos. Ela afirma ainda que o UFED tem a capacidade de extrair dados 
de smartphones, dispositivos PDA, telefones celulares, dispositivos GPS e 
computadores tablet. O UFED pode extrair, descriptografar, traduzir e ana-
lisar contatos da agenda telefônica, todos os tipos de conteúdo multimídia, 
mensagens SMS e MMS, registros de chamadas, números de série eletrô-
nicos (ESN), Identidade Internacional de Equipamentos Móveis (IMEI) 
e informações de localização do SIM, além de ser funcional em sistemas 
operacionais, como IOS, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile e Palm. 
Alguns arquivos excluídos também podem ser recuperados e extraídos. Tra-
ta-se de excelente ferramenta para busca de dados sigilosos.

A licença para utilização do software é paga. Atualmente o programa está 
disponível no âmbito da SEPOL (Secretaria de Estado de Polícia Civil), ten-
do sido utilizado com êxito em investigações de repercussão, a exemplo do 
Caso Marielle Franco e recentemente do Caso Henry Borel.

Considerações finais

Com o constante avanço da tecnologia e dos meios de comunicação, 
não há dúvida de que as forças policiais devem buscar atualização contínua, 
notadamente no que diz respeito à interceptação da comunicação dos 
membros das ORCRIMs. Historicamente, essas organizações investiram 
em novidades tecnológicas para aprimorar sua comunicação, sempre na 
tentativa de se furtar da ação dos órgãos de persecução penal.

É sabido que, atualmente, os membros de ORCRIMs praticamente não 
utilizam mais chamadas telefônicas convencionais para se comunicarem, o 
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