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	 O	mercado	de	Autenticação	e	Identificação	Biométrica	é	sem	dúvida	
um	grande	mercado	que	se	amplia	no	horizonte.	A	capacidade	inovadora	da	
Inteligência	Artificial	desafia	nossos	conceitos	de	computação	e	o	próprio	senti-
do	do	humano.	No	campo	da	aplicação	na	Segurança	Pública	a	comparação	
facial	já	se	faz	presente	e	com	grandes	resultados.	Entretanto	reconhecimento	
facial	on	 line	 é	 ainda	uma	 tecnologia	que	precisa	de	mais	 avanço,	 segundo	
especialistas.	Já	para	pesquisa	em	base	conhecida,	auxiliando	a	investigação	da	
polícia	judiciaria	é	uma	realidade	que	se	espalha	com	muita	eficiência.
Vejo,	no	entanto,	que	este	setor	deve	buscar	urgente	regulamentação	dentro	do	
quadro	das	policias,	oficializando	tais	atribuições	aos	peritos	em	identificação	
humana	e	suas	variadas	denominações	no	pais,	ou	seja,	aos	Papiloscopistas.
Neste	sentido	a	Direção	da	Policia	Civil	do	Distrito	Federal	saiu	na	frente,	embo-
ra	alguns	estados	já	preveem	estas	atribuições	aos	Institutos	de	Identificação,	
bem	como	ao	Instituto	Nacional	de	Identificação	da	Policia	Federal.
Parabenizamos,	 portanto	 o	 Excelentíssimo	 Diretor-Geral	 da	 Polícia	 Civil	 do	
Distrito	Federal	(PCDF),	Dr.	ROBSON	CÂNDIDO	DA	SILVA	pela	elaboração	e	
publicação	da	Portaria	nº	110/2019,	que,	dentre	outras	disposições,	estabelece	
importante	regramento	sobre	os	exames	relativos	à	Identificação	Humana	na	
PCDF,	destinando	ao	Instituto	de	identificação	do	DF	a	competência	definitiva	
das	atribuições	de	identificação	facial,	realidade	que	já	executada	com	excelên-
cia	pelos	nobres	peritos	em	papiloscopia.
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Caso envolvendo gêmeos univitelinos idênticos é 
desvendado pela papiloscopia da Pefoce

EFICIÊNCIA 
DA PAPILOSCOPIA 
BAIANA 

https://www.sspds.ce.gov.br/2020/01/22/caso-
-envolvendo-gemeos-univitelinos-identicos-e-des-
vendado--pela-papiloscopia-da-peooce/fobclid-
IwAR39At_7ElB-HHBaw3WtOLHwt7b4l7IlcxYm8o-
oUSMZkc9soA9worq-kFnE

Fonte: Augusto Urgente!

http://www.augustourgente.com.br/2019/02/
peritos-da-16-coorpin-de-jacobina.htmlfm-1&ob-
clid-IwAR0BUOnwzVE0gezFjseLcE1G8_0LPHovE-
9aB-V4jyosDjEoz6ZSSvMKPgxg

O	 Laboratório	 de	 Identificação	
Necropapiloscópica	(LIN),	responsá-
vel	pela	 identificação	papiloscópica	
(através	das	impressões	digitais)	dos	
corpos	 que	 dão	 entrada	 na	 Perícia	
Forense	do	Estado	do	Ceará	(Pefoce),	
elucidou	mais	um	caso	de	identifica-
ção	envolvendo	gêmeos	univitelinos	
(idênticos),	 através	 da	 análise	 das	
impressões	digitais.	A	dúvida	 sobre	
a	identificação	questionada	foi	sana-
da	 após	 a	 comparação	 das	 impres-
sões	digitais	dos	irmãos	gêmeos,	que	
os	diferenciou.
Um	 dos	 irmãos	 sofreu	 um	 aciden-
te	de	 trânsito	 e	 foi	 a	óbito.	O	 corpo	
deu	 entrada	 na	 Coordenadoria	 de	

Medicina	 Legal	 (Comel)	 da	 Pefoce	
como	 desconhecido,	 no	 último	 dia	
25	de	dezembro.	No	mesmo	dia,	um	
parente	 apresentou	 uma	 certidão	
de	 nascimento	 que	 o	 denominavam	
como	‘Cosmo	Damião’	(51).	A	perícia	
necropapiloscópica	 realizada	 pelos	
auxiliares	de	perícia	do	LIN	constatou	
que	o	padrão	das	impressões	digitais	
do	 corpo	 coincidia	 com	 as	 impres-
sões	 digitais	 contidas	 no	 prontuário	
civil	 do	 banco	 de	 dados	 da	 Pefoce,	
porém,	o	que	parecia	um	caso	comum	
tornou-se	 atípico.	A	 família	 voltou	a	
Pefoce	informando	que	levou	a	certi-
dão	de	nascimento	errada,	que	quem	
teria	morrido,	na	verdade,	se	tratava	

22/01/20

de	‘Damião	Cosmo’,	irmão	gêmeo	de	
Cosmo	Damião.
	 Mesmo	 o	 exame	 necropapi-
loscópico	 tendo	 dado	 positivo	 para	
a	identificação	de	Cosmo	Damião,	a	
equipe	do	LIN,	juntamente	a	equipe	
do	 Laboratório	 de	 Impressões	 Papi-
loscópicas	 (LIP),	 realizou	 a	 análise	
papiloscópica	das	impressões	digitais	
contidas	nos	documentos	de	Damião	
Cosmo,	o	irmão	vivo,	e	compararam	
com	as	digitais	coletadas	do	corpo	do	
irmão	falecido.	O	resultado	da	perí-
cia	constatou	que	os	irmãos	possuem	
pontos	distintos	nas	impressões	digi-
tais	e	que	essa	seria	a	única	forma	de	
os	diferenciar,	 já	que	gêmeos	univi-
telinos	 possuem	diversas	 caracterís-
ticas	em	comum,	incluindo	o	mesmo	
material	genético.

De	 acordo	 com	 o	 assessor	 técni-
co	 do	 LIN,	 Laerte	 Gonçalves,	 as	
impressões	 digitais	 coletadas	 do	
corpo	 e	 as	 impressões	 digitais	 da	
documentação	 de	 Cosmo	 Damião	
foram	 confrontadas	 e	 coincidiram,	
não	dando	margem	para	erro.	“Esse	
método	 da	 papiloscopia	 é	 um	 dos	
métodos	científicos	de	identificação	
eficaz,	principalmente	para	casos	de	
gêmeos	univitelinos.	Não	há	um	ser	
humano	 no	mundo	 com	 as	 impres-
sões	 digitais	 idênticas	 a	 de	 outra	
pessoa,	 nem	 nos	 casos	 dos	 gêmeos	
univitelinos	 que	 são	 idênticos	 na	
aparência,	mas	possuem	impressões	
digitais	diferentes”,	enfatiza.
Para	 a	 elucidação	 do	 caso	 atua-

O	corpo	encontrado	carbonizado	no	
último	 domingo,	 16,	 no	 município	
de	Quixabeira,	foi	identificado	como	
sendo	 de	 Yuri	 dos	 Santos	 Silva,	 22	
anos,	natural	de	Serrolândia.	A	iden-
tificação	 se	deu	através	do	 trabalho	
da	 equipe	 de	 peritos	 do	 Dr	 Valmir	
Lacerda,	da	16ª	Coorpin	de	Jacobina.
Segundo	o	Dr	Valmir,	apesar	da	famí-
lia	 de	 reconhecido	 o	 corpo	 queima-
do,	 seria	 necessário	 a	 identificação	
legal	 através	da	papiloscopia,	que	é	
a	 forma	mais	 barata,	 assim	 como	 a	
arcaria	dentária	e	que	só	em	último	
caso	seria	feito	através	de	DNA.

ram	 equipes	 do	 LIN	 e	 LIP,	 ambos	
pertencentes	 a	 Coordenadoria	 de	
Identificação	 Humana	 e	 Perícias	
Biométricas	 (CIHPB)	 da	 Pefoce.	 Os	
profissionais	 em	 papiloscopia	 verifi-
caram	a	documentação	de	 ambos	os	
irmãos	e	confrontaram	as	informações	
contidas	na	base	de	dados	do	sistema	
da	Pefoce.	Todos	os	dados	levantados	
e	confrontados	confirmaram	a	identi-
ficação	dos	gêmeos.
A	necropapiloscopia	é	o	método	que	
consiste	na	identificação	de	cadáveres	
a	 partir	 das	 papilas	 dérmicas,	 onde	
são	 encontradas	 as	 impressões	 digi-

tais.	A	coleta	das	 impressões	digitais	
da	pessoa	falecida	é	feita	e	compara-
da	com	algum	documento	trazido	por	
familiares	 podendo	 ser	 a	 carteira	 de	
identidade,	 carteira	 de	 trabalho	 ou	
algum	outro	que	 tenha	o	registro	da	
digital	 da	 pessoa.	 Essas	 impressões	
também	são	confrontadas	com	a	base	
de	 dados	 no	 sistema	 da	 Pefoce,	 que	
possui	mais	de	4,5	milhões	de	perfis	
cadastrados.
Os	 gêmeos	 idênticos	 (ou	 univiteli-
nos)	se	assemelham	nos	detalhes	físi-
cos,	 estéticos	 e,	 inclusive,	 possuem	
o	mesmo	material	genético,	pois	são	

formados	 quando	 um	 único	 óvulo,	
fecundado	 por	 um	 espermatozóide,	
se	divide	em	dois	embriões.	A	princí-
pio,	esses	irmãos	deveriam	ser	idên-
ticos	em	todos	os	detalhes,	porém,	se	
diferenciam	nas	 impressões	 digitais.	
As	papilas	dérmicas	que	se	desenvol-
vem	quando	os	bebês	estão	no	útero,	
são	formadas	a	partir	do	contato	das	
mãos	do	feto	com	o	ambiente	intra-u-
terino,	no	caso	dos	gêmeos	univiteli-
nos,	eles	estão	posicionados	de	forma	
diferente,	 por	 tanto	 a	 formação	 das	
papilas	dérmicas	também	ocorrem	de	
modo	diferente.

Peritos da 16ª Coorpin de Jacobina 
identifica corpo encontrado carbo-
nizado em Quixabeira 

Yuri	 havia	 sido	 dado	 como	 desapa-
recido	 por	 familiares,	 sendo	 encon-
trado	morto	em	uma	estrada	vicinal	
entre	Serrolândia	e	Quixabeira.
“Uma	 vez	 identificado	 pela	 papilos-
copia,	 não	 há	 necessidade	 de	 DNA.	
Uma	parte	do	tecido	da	vítima	preci-
sou	 ser	hidratada,	a	 impressão	digi-
tal	de	um	dedo,	foi	utilizada	para	ser	
concluído	 o	 caso,	 evitando	 a	 demo-
ra	 de	 semanas	 e	 até	 meses,	 o	 que	
aumenta	o	sofrimento	dos	familiares	
com	a	liberação	do	corpo	para	sepul-
tamento”	disse	o	Dr	Valmir	Lacerda.
Segundo	consta,	Yuri	que	tinha	passa-

gem	 pela	 delegacia,	 havia	 sofrido	
uma	tentativa	de	homicídio	no	dia	26	
de	outubro	de	2016	em	Serrolândia,	
sendo	que	duas	crianças	que	estavam	
em	 sua	 companhia	 ficaram	 feridas	
por	disparos	efetuados	por	elementos	
que	chegaram	em	um	carro.
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PESQUISA DO IITB APRESENTADO NA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS FORENSES 
INTERFORENSICS 2019 –

Levantamento da frequência dos quatro tipos fundamentais 
a partir das fórmulas datiloscópicas no banco de fichas 
decadatilares do IITB de Pernambuco.

ANEXOS

junho	25,	2019Author:	Uberlan	Clistenis

Paulo	 Sérgio	 Bezerra	 Noguei-
ra1,	 Uberlan	 Cristinis	 de	 Oliveira	
Magalhães1,	 Bárbara	 Natieli	 Silva	
Pereira2,	 Ellen	 Cássia	 de	 Oliveira	
Medeiros2,	 Anna	 Theresa	 de	 Souza	
Liberal2,1
1	 IITB	 –	 Instituto	 de	 Identificação	
Tavares	Buril	 (Rua	da	Aurora	1633,	
Santo	Amaro	–	Recife/PE	CEP	50040-
090)
2	 UFPE	 –	 Universidade	 Federal	 de	
Pernambuco	 (Avenida	 dos	 Reito-
res,	 s/n,	Departamento	de	Genética,	
Cidade	Universitária	–	Recife/PE)

Introdução

A	 tríade	 de	 Identificação	 Humana,	
Papiloscopia,	 DNA	 e	 arcada	 dentá-
ria,	é	uma	das	áreas	de	atuação	das	
ciências	forenses.	Cada	uma	é	capaz	
de	 individualizar	 Seres	 Humanos,	
fornecendo	dessa	forma	a	identidade	
de	uma	pessoa,	objetivo	da	crimina-
lística	e	da	investigação	policial.	No	
Brasil	 a	 identificação	 datiloscópica,	
civil	e	criminal,	começou	em	1903.
Em	1909	o	Instituto	de	Identificação	

Tavares	 Buril	 (IITB)	 iniciou	 a	 iden-
tificação	 humana	 (civil,	 criminal,	
necropapiloscópica,	neonatal,	 levan-
tamento	de	fragmentos	dígito-papila-
res	em	local	de	crime	e	da	represen-
tação	 facial	 e	 corporal	 humana)	 no	
estado	de	Pernambuco.
E,	 como	 a	 Perícia	 forense	 tem	 por	
base	o	método	científico,	os	 Institu-
tos	Científicos	das	polícias,	 além	de	
realizar	perícias,	realizam	pesquisas,	
dando	robustez	aos	Laudos	Periciais.	
Não	 existem,	 estatisticamente,	 dois	
dedos	com	o	mesmo	desenho	digital,	
analisando	 o	 conjunto	 de	minúcias.	
Mas	a	classificação	primária	decada-
tilar	pode	se	repetir	em	N	indivíduos.
Podemos,	assim,	agrupar	os	indivídu-
os,	segundo	o	Sistema	Vucetich,	que	
apresenta	 410  (1.048.576)	 fórmulas	
datiloscópicas,	para	facilitar	a	locali-
zação	em	arquivo	após	classificação	
dos	 tipos	 fundamentais:	 arco,	 presi-
lha	interna,	presilha	externa	e	verti-
cilo.	Realizar	um	levantamento	desse	
banco	 de	 dados	 de	 impressões	 digi-
tais	fez	deste	um	trabalho	prospecti-
vo,	importante	para	estudos	futuros,	
principalmente	associado	ao	ABIS.

Objetivo

Catalogar,	 dentro	 de	 amostragem	
predeterminada	 do	 banco	 de	 dados	
de	 fichas	 decadatilares,	 arquivadas	
pelo	 Sistema	 Vucetich,	 das	 pesso-
as	 identificadas	 civilmente	 no	 IITB,	
a	 frequência	 dos	 tipos	 fundamen-
tais	 (arco,	 presilha	 interna,	 presi-
lha	 externa	 e	 verticilo)	 a	 partir	 das	
fórmulas	datiloscópicas.

Métodos

As	pessoas	foram	identificadas	civil-
mente	através	da	coleta	das	 impres-
sões	 digitais	 em	 ficha	 decadatilar,	
seguido	 por	 classificação	 e	 arquiva-
mento,	segundo	o	Sistema	Vucetich,	
nas	 fórmulas	 datiloscópicas	 corres-
pondentes.	 Foi	 realizada	 contagem	
com	 régua	 de	 estipulação/medi-
ção,	do	número	de	pessoas	em	cada	
fórmula	 datiloscópica,	 no	 arquivo	
subclassificado	 do	 IITB,	 da	 popula-
ção	pernambucana	(figura	1	e	2).
Foram	 catalogadas	 5.088.660	 indi-
viduais	 datiloscópicas,	 coletadas	 de	
agosto/1998	a	outubro/2018,	dentre	
as	 10.856.325	 pessoas	 identificadas	
civilmente	no	IITB	até	outubro/2018	
(tabela	 1).	 Realizamos	 um	 estudo	
com	 47%	 (População	 civilmente	
identificada)	 do	 banco	 de	 dados	 do	
IITB	ou	54%	(População	de	Pernam-

buco	de	9.410.336	indivíduos)	segun-
do	o	IBGE.	Dessa	forma,	superamos	o	
percentual	mínimo	indicado	(0,01%)	
para	 um	 estudo	 populacional.	 E,	
levando	 em	 consideração	que	 as	 21	
principais	 fórmulas	 encontradas	 em	
PE	 (10%	 do	 total	 de	 210	 fórmulas	
catalogadas),	variam	de	1%	a	8,5%,	
correspondendo	 à	 43%	 do	 total	 de	
pessoas	analisadas,	temos	uma	repre-
sentação	 estatística	 da	 população	
estudada.

Resultados

A	incidência	de	arco,	presilha	interna,	
presilha	 externa	 e	 verticilo,	 encon-
trada	na	população	estudada,	 foi	de	
4,34%;	 32,63%;	 31,91%	 e	 31,12%	
respectivamente	(tabela	2).	A	ampli-
tude	variou	de	0,00%	nos	dedos	pole-
gar,	médio	e	mínimo	(presilha	inter-
na	 –	mão	 direita)	 e	 polegar,	médio	
e	 mínimo	 (presilha	 externa	 –	 mão	
esquerda)	até	86,65%	no	dedo	míni-
mo	 (presilha	 externa	–	mão	direita)	
/	88,83%	no	dedo	mínimo	(presilha	
interna	–	mão	esquerda).	Em	relação	

a	 variabilidade	 de	 fórmulas	 datilos-
cópicas,	 necessária	 para	 uma	maior	
distribuição	 da	 população,	 o	 dedo	
indicador	 apresentou	 maior	 quanti-
tativo	(tabela	3).
Enquanto	o	dedo	polegar	apresentou	
0	 fórmulas	 datiloscópicas,	 o	 dedo	
indicador	apresentou,	no	mínimo,	21	
fórmulas	 datiloscópicas	 para	 o	 tipo	
fundamental	 de	 maior	 incidência,	
presilha	interna.
O	dedo	polegar	apresentou	no	máxi-
mo	 10	 fórmulas	 datiloscópicas,	
enquanto	o	dedo	indicador,	no	míni-
mo	28	fórmulas	datiloscópicas	para	o	
tipo	fundamental	de	menor	 incidên-
cia,	arco	(tabela	4).
Esses	dados	servirão	de	suporte	para	
redução	de	 criminalidade	 (ratifican-
do	 a	 prova	 pericial),	 aos	 sistemas	
ABIS	 (fichas	 datiloscópicas	 ainda	
não	 inseridas	 no	 sistema),	 estudos	
de	 biologia	 (genética/evolução,	
epigenética)	e	estatística	(análise	em	
camadas	das	fórmulas	datiloscópicas	
associadas	aos	estudos	de	minúcias)	
obtendo	 resultados	 mais	 robustos	
para	os	laudos	periciais.

Conclusões

Encontramos	 tipos	 fundamentais	
mais/menos	 frequentes,	 respectiva-
mente	presilha	interna	e	arco;	a	ampli-
tude	da	frequência	datiloscópica,	que	
influencia	diretamente	a	variabilida-
de	 de	 fórmulas,	mostra	 raridade	 ou	
alta	 prevalência	 de	 tipo	 fundamen-
tal,	após	classificação	primária	deca-
datilar;	e,	o	dedo	indicador	mostrou	
maior	variabilidade	de	fórmulas	dati-
loscópicas,	dentre	os	dedos,	inclusive	
ao	polegar	utilizado	em	documentos	
oficiais.	Estudos	adicionais	de	minú-
cias	 são	 necessários	 para	 comple-
mentar	 essas	 conclusões	 ratificando	
a	Identificação	Humana	nas	diversas	
Perícias	Papiloscópicas.
Araújo,	MEC;	Bossois,	LM	e	Santana,	
JL Análise	 do	 arquivo	 datiloscópico	
criminal	 brasileiro:	 os	 tipos	 funda-
mentais	 e	 suas	 frequências  appes,-
com.br,	acesso	2019;
Velho,	 JA;	 Geiser,	 GC	 e	 Espindula,	
A Ciências	Forenses:	uma	introdução	
às	 principais	 áreas	 da	 criminalística	
moderna,	2017.

http://asppape.org.br/instituto-de-identioicacao-tavares-buril-na-conoeren-
cia-internacional-de-ciencias-oorenses-interoorensics-2019-2/fobclid-IwAR-
2ty7UouZLg1tLwddVyA6aiJLqR_b36T9yTDkGCHTbESCyO9skknA2v-Xg
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Polícia e PCT Guamá trabalham 
em sistema de identificação 
de retrato falado com 
características regionais
21/01/2020-Por	Jackie	Carrera	(SECOM)

Dos	 famosos	 cartazes	 de	 ‘Procura-
-se’,	 o	 retrato-falado	 sempre	 esteve	
no	 cinema	 e	 nos	 desenhos	 anima-
dos.	Uma	demonstração	clara	de	que	
ele	 sempre	 fez	parte	do	nosso	dia	a	
dia	e	é	cada	vez	mais	atual.	Desde	o	
primeiro	 retrato	 falado,	 datado	 do	
fim	do	 século	19,	 até	hoje,	 a	 repre-
sentação	 descritivo-facial	 por	 meio	
de	 imagens	 continua	 sendo	 uma	
importante	 ferramenta	na	 investiga-
ção	policial.  
No	Pará,	a	Diretoria	de	Identificação	
da	 Divisão	 de	 Homicídios	 da	 Polí-
cia	 Civil	 iniciou	 uma	 parceria	 com	
o	 Parque	 de	 Ciência	 e	 Tecnologia	 -	
PCT/Guamá	para	instalar	o	primeiro	
Sistema	Automatizado	de	 Identifica-
ção	Biométrica	(ABIS)	do	Estado,	que	
terá	 o	 primeiro	 retrato	 falado	 com	
características	da	 região	 amazônica.	
Atualmente,	 a	 Polícia	 Civil	 do	 Pará	
utiliza	o	banco	de	imagens	do	Insti-
tuto	 Nacional	 de	 Identificação,	 em	
Brasília,	 que	 é	 o	 mesmo	 da	 Polícia	
Federal,	e	elabora	os	retratos	com	o	
uso	do	Photoshop.	Mas	o	da	Polícia	
Civil	 do	 Pará,	 com	 detalhes	 faciais	
característico	da	região	Norte,	será	o	
único. 

“Através	de	um	convênio	com	o	PCT,	
nós	 estamos	 projetando	 um	 sistema	
biométrico,	onde	dentro	dele	teremos	
um	banco	de	imagens	regionais	para	
fazer	reconhecimento	facial.	Ou	seja,	
detalhes	do	rosto,	dos	olhos,	do	nariz,	
da	boca,	queixo,	tudo	que	remete	às	
características	 de	 quem	 é	 da	 região	
Norte.	Hoje	nós	temos	peças	univer-
sais,	 de	 outros	 países	 e	 regiões	 do	
Brasil.	Mas	o	nariz	de	quem	nasce	no	
sul	não	é	igual	de	quem	nasce	aqui.	

Então	 além	 das	 peças	 universais,	
teremos	também	a	regional”,	explica	
o	 diretor	 do	 setor	 de	 identificação,	
Jorge	Almeida,	que	 tem	experiência	
de	mais	de	25	anos	na	área.

Segundo	 Jorge	 Almeida,	 apenas	 17	
estados	 brasileiros	 possuem	 o	 siste-
ma	de	identificação	biométrico,	aten-
dendo	a	implantação	da	nova	cartei-
ra	 digital	 (Decreto	 9278/2018).	 O	
sistema	automatizado	biométrico	é	o	
mais	completo	e	moderno,	pois	cruza	
informações	 do	 retrato	 falado	 com	
informações	de	impressões	digitais. 
“Os	 programadores	 já	 começaram	a	
desenvolver	 o	 sistema	biométrico,	 e	
nós	estamos	repassando	todo	o	banco	
de	imagens	da	Polícia	Civil	para	que	
ele	 seja	 desenvolvido.	 O	 trabalho	
deve	levar	4	anos	para	ser	concluído.	
Estamos	 aguardando	 os	 recursos	 do	
BNDS	(Banco	Nacional	de	Desenvol-
vimento).	O	investimento	é	alto,	mas	
de	uma	só	vez.	Porque	se	a	gente	fosse	
comprar	um	sistema	aí	do	mercado,	
o	ABIS	de	uma	empresa	privada,	iria	
custar	de	R$12	a	R$30	milhões,	sem	
contar	que	seria	por	contrato	tempo-
rário”,	ressalta	Jorge	Almeida.
Ao	longo	dos	anos,	com	o	avanço	da	
tecnologia,	 o	 retrato	 falado	 passou	
de	 um	 desenho	 feito	 à	 mão	 para	
a	 combinação	 de	 imagens	 digitais	
feitos	em	programas	de	computador.	
O	 processo	 de	modernização	 é	 uma	
necessidade	 para	 atender	 os	 novos	
tempos.
“Isso	 confere	 agilidade	 no	 processo	
de	inquérito	policial	e	na	solução	de	
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Instituto de Identificação finaliza curso
sobre Prosopografia
06/12/2019	-	Wherbert	Araújo

Vinte	papiloscopistas	que	atuam	no	
Instituto	de	Identificação	do	Tocan-
tins	 concluíra	 nesta	 sexta-feira,	 6,	
em	Palmas,	o	curso	 sobre	Prosopo-
grafia,	que	é	um	método	de	pesqui-
sa	 que	 trata	 da	 comparação	 facial	
a	 fim	 de	 identificar	 um	 suspeito.	
O	curso	 foi	promovido	pela	Polícia	
Científica	da	 Segurança	Pública	do	
Tocantins,	em	parceria	com	a	Supe-

rintendência	da	Polícia	Federal.
De	acordo	com	o	secretário	da	Segu-
rança	 Pública,	 Cristiano	 Barbosa	
Sampaio,	o	curso	é	resultado	da	assi-
natura	em	julho	passado	de	um	Acordo	
de	Cooperação	Técnica	entre	a	Secre-
taria	 de	 Estado	 da	 Segurança	 Públi-
ca	-	SSP	e	a	Polícia	Federal	–	PF	para	
desenvolver	ações	de	interesse	comum	
e	com	foco	na	capacitação	de	servido-

res,	 desenvolvimento	 e	 compartilha-
mento	de	tecnologias,	de	informações	
e	recursos	de	informática.
“Estamos	 inaugurando	 novos	 postos	
de	atendimento	do	Instituto	de	Identi-
ficação	e	já	temos	unidades	em	Taqua-
ruçu,	Taquaralto	e	no	distrito	de	Luzi-
mangues.	Esta	finalização	deste	curso	
é	resultado	do	empenho	para	melho-
rar	os	serviços	prestados	à	comunida-
de”,	afirmou	o	Secretário.

Capacitação

Durante	 o	 curso,	 os	 papiloscopistas	
receberam	 aulas	 de	 reconhecimento	
da	 anatomia	 facial	 na	 confecção	 de	
exames	 prosopográficos,	 utilização	
de	softwares	na	para	a	 realização	do	
laudo	 prosopográfico,	 geração	 de	
imagens,	comparações	com	caracterís-
ticas	individualizadoras,	entre	outros.	
De	acordo	com	a	diretora	do	 Institu-
to	 de	 Identificação,	 Naides	 César	 os	
profissionais	 capacitados	 vão	 atuar	
nas	 diferentes	 regiões	 do	 Estado,	
também	 como	 multiplicadores	 dos	
conhecimentos	adquiridos.

https://www.ssp.to.gov.br/noticia/2019/12/6/
instituto-de-identificacao-finaliza-curso-sobre-pro-
sopograoia/fobclid-IwAR16oj6zDQGY_aGC9XtV-
oXoJR8BWR1jYedlBEGTtHFpuQ_klCrTI0wzPpnc

crimes”,	reitera	o	diretor	de	identifi-
cação	da	PC.
Apesar	 de	 todas	 as	 mudanças	 na	
elaboração	 de	 um	 retrato	 falado,	 o	
que	 nunca	 mudou	 foi	 o	 fato	 de	 se	
basear	 na	 descrição	 de	 vítimas	 ou	
testemunhas	sobre	os	rostos	de	crimi-
nosos.	 Essa	 é	 a	 parte	mais	 humani-
zada	do	 trabalho,	 que	 requer	muita	
experiência	e	sensibilidade	por	parte	
dos	papiloscopistas.
“Contamos	com	a	informação	que	sai	
da	mente	de	uma	pessoa.	E	o	nosso	
papel	 é	 materializar	 essa	 informa-
ção.	Ela	precisa	lembrar	e	descrever,	
mesmo	tendo	passado	por	uma	situ-
ação	difícil.	Por	isso	temos	todo	um	
traquejo	para	lidar	com	essa	pessoa.	
Se	ela	está	cansada,	com	sono,	nervo-
sa,	 em	 choque.	 Não	 podemos	 pres-

sionar	 a	 lembrar.	 Ela	 que	 determi-
na	quando	pode	 falar	e	o	que	 falar.	
Geralmente,	 é	 agendado	 o	 dia	 para	
ela	vir	e	fazer	esse	retrato	sem	pressa	
e	mais	tranquila”,	conta	a	papilosco-
pista,	Lúcia	Oliveira.
 
Cada	detalhe	é	importante	ser	colhi-
do	para	chegar	a	um	retrato	fiel	do	
criminoso.	 Mas	 nem	 sempre	 isso	 é	
possível.	 Os	 profissionais	 contam	
que	 a	 experiência	 ajuda	muito	 para	
identificar	 até	 mesmo	 que	 a	 vítima	
não	tem	ideia	nenhuma	do	autor	do	
crime. 
“Há	casos	que	conseguimos	perceber	
que	essa	vítima	não	viu	o	criminoso.	
Ela	 disse	 no	 primeiro	 momento	 ao	
delegado,	 mas	 quando	 chega	 aqui	
não	consegue	dar	nenhuma	caracte-

rística.	Em	outros	casos,	a	pessoa	não	
lembra	mesmo	dos	detalhes	do	rosto,	
mas	conversando	com	a	gente	conse-
gue	lembrar	de	uma	tatuagem,	a	esta-
tura,	alguma	característica	no	corpo.	
Aí	o	retrato	falado	não	é	possível	de	
ser	feito,	mas	essas	outras	descrições	
nós	 relatamos	 no	 laudo	 enviado	 ao	
delegado”,	conta	Ana	Pimentel,	outra	
papiloscopista	que	faz	parte	da	equi-
pe	de	identificação	forense	da	polícia	
civil.
O	trabalho	sério	e	relevante	à	socie-
dade	 tem	 ajudado	 a	 solucionar	
vários	 casos  	 policiais,	 de	 esteliona-
to,	 a	 estupros	 e	 latrocínios.	Um	dos	
casos	 emblemáticos	 da	 história	 da	
Segurança	 Pública	 do	 Estado,	 foi	 o	
do	 esquartejamento	do	 jovem,	 Joel-
son	Ramos,	 em	um	motel	na	 região	
metropolitana	de	Belém.	A	principal	
acusada,	Savana	Nathália,	foi	descri-
ta	por	duas	testemunhas,	o	taxista	e	a	
funcionária	da	lanchonete.
“O	 retrato	 falado	 dela	 foi	 funda-
mental	 para	 chegar	 na	 namorada	
da	vítima”,	afirma	Leuzimar	Torres.  	
Na	época,	a	polícia	conseguiu	traçar	
uma	linha	de	investigação	baseada	na	
relação	que	ambos	tinham	pela	inter-
net,	e	descobrir	um	terceiro	suspeito,	
o	amante	de	Savana.	“o	retrato	fala-
do	não	é	prova	de	crime.	Não	pode-
mos	 afirmar	 que	 alguém	 parecido	
com	a	imagem	é	o	criminoso.	Mas	o	
retrato	se	assemelha,	é	um	forte	indí-
cio	que	auxilia	no	inquérito	policial.	
Serve	como	o	norte	para	identificar	o	
verdadeiro	suspeito”,	disse	Leuzimar	
Torres,	papiloscopista.
O	trabalho	de	identificação	por	retra-
to	falado	é	feito	pela	equipe	da	Divi-
são	 de	 Homicídios	 em	 Belém,	 mas	
também	 nos	 municípios	 de	 Santa-
rém,	Marabá	e	Castanhal.	Nos	outros	
municípios	são	atendidos	casos	prio-
ritários,	sobretudo	para	identificação	
de	quadrilhas	de	roubo	à	banco	que	
atuam	no	interior	do	Estado.

Retrato	falado	de	Savana	Nathália	Foto:	Pedro	Guerreiro	/	Ag.	Pará

https://agenciapara.com.br/noticia/17476/f-
obclid-IwAR1Z7nZ48T2kjnsB8Q_ik1-U5Zr-
116SwI2wpXLoaXzQyGU2zZldjqakdF1U
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Julgamento do Crime da 113 Sul 
reafirma condição de peritos aos
papiloscopistas

O	laudo	papiloscópico	que	se	trans-
formou	 numa	 das	 evidências	 mais	
importantes	do	“Crime	da	113	Sul”	
esteve,	 também,	 no	 centro	 de	 uma	
importante	discussão	sobre	a	carrei-
ra	dos	papiloscopistas	–	debate	que	
acabou	 roubando	 a	 cena	 no	 julga-
mento	 de	 Adriana	 Villela,	 conde-
nada	 pelo	 Tribunal	 no	 Júri	 como	
mandante	do	assassinato	dos	pais	e	
a	empregada	da	família,	em	2009.
O	ponto	de	partida	para	esse	prota-
gonismo	 –	 e	 toda	 a	 controvérsia	
que	 se	 criou	 nas	 últimas	 semanas	
–	 foi	uma	decisão	do	ministro	Luís	
Roberto	Barroso,	do	Supremo	Tribu-
nal	Federal	(STF).
O	 magistrado	 acatou	 parcialmente	
um	pedido	da	defesa	e	decidiu	que	
o	 juiz	 presidente	 do	 Tribunal	 do	
Júri	deveria	esclarecer	ao	Conselho	
de	 Sentença	que	os	papiloscopistas	
do	 Instituto	 de	 Identificação	 (II)	
da	Polícia	Civil	do	DF	(PCDF),	que	
assinaram	 aquele	 laudo	 “não	 são	
considerados	peritos	oficiais”	–	uma	
alegação	dos	advogados	de	Adriana	
embasada	 por	 um	 perito	 criminal	
do	 Instituto	 de	 Criminalística	 (IC)	
da	PCDF.

O	documento	analisou	uma	impres-
são	 palmar	 de	 Adriana	 encontrada	
na	 cena	 do	 crime	 que	 desmentia	 a	
versão	 dela	 sobre	 a	 última	 vez	 em	
que	esteve	no	apartamento	dos	pais.
PERITOS	OFICIAIS
Dias	 depois,	 já	 com	 o	 julgamento	
iniciado,	a	Primeira	Turma	do	Supre-
mo	 anulou	 a	 decisão	 de	 Barroso	 e	
determinou	que	os	jurados	conside-
rassem	o	laudo	como	se	tivesse	sido	
feito	pelos	peritos	oficiais.
A	contradição	entre	os	laudos	levou	
dois	 policiais	 civis	 ao	 julgamento,	
na	condição	de	testemunhas:	Rodri-
go	 Meneses	 de	 Barros,	 papilosco-
pista	que	assinou	o	laudo	posto	em	
xeque,	 na	 acusação,	 e	 Juliano	 de	
Andrade	Gomes,	perito	criminal,	na	
defesa.
O	 depoimento	 de	 ambos	 ocorreu	
na	sexta,	27.	Rodrigo,	que	também	
é	 dirigente	 do	 Sinpol-DF,	 reiterou	
as	 conclusões	 da	 perícia	 realizada	
na	 cena	 do	 crime	 –	 em	 agosto	 de	
2009	 –	 e	 da	 que	 foi	 realizada	 um	
ano	 depois,	 quando,	 ao	 reproduzir	
as	 condições	 climáticas,	 chegou-
-se	 à	 conclusão	 de	 que	 a	 impres-
são	 palmar	 de	 Adriana	 apresentou	

compatibilidade	 com	 um	 intervalo	
de	tempo	mais	recente	do	que	afir-
mava	a	acusada.
O	papiloscopista,	que	recentemente	
recebeu	o	título	de	doutor	em	nano-
ciência	 e	 nanobiotecnologia	 pela	
Universidade	 de	 Brasília	 (UnB),	
lembrou	 que	 a	 segunda	 perícia	 foi	
demandada	pela	então	Coordenação	
de	Crimes	Contra	a	Vida	(Corvida).	
A	solicitação	tinha	por	objetivo	veri-
ficar	se	seria	possível	que	a	impres-
são	palmar	de	Adriana	 tivesse	 sido	
produzida	no	dia	13	de	agosto	 (20	
dias	 antes	 da	 perícia	 papiloscópica	
no	local	do	crime,	quando	a	ré	disse	
ter	sido	a	última	vez	em	que	esteve	
na	casa	dos	pais).
“Para	 responder,	 fizemos	 diversas	
análises	que	utilizam	métodos	cientí-
ficos	difundidos	na	literatura	interna-
cional	especializada”,	afirmou	Rodri-
go,	 que	 depôs	 por	 cinco	 horas.	 Ele	
utilizou	 uma	 apresentação	 em	 slides	
para	 mostrar	 todo	 o	 embasamento	
teórico	utilizado	no	estudo,	bem	como	
detalhar	as	técnicas	utilizadas.

LAUDO

Um	 dos	 trabalhos	 utilizados	 como	
referência	foi	uma	pesquisa	publica-
da	na	revista	Forensic	Science	Inter-
national,	 que	 detalha	 a	 determina-
ção	da	idade	de	impressões	digitais.	
“Esse	trabalho	apresentou	que,	para	
analisar	 a	 idade	de	uma	 impressão	
papiloscópica	 latente	 é	 importante	
reconstruir	as	condições	da	cena	do	
crime,	realizar	um	exame	compara-
tivo	entre	a	 impressão	questionada	
(aquela	recolhida	na	cena	do	crime)	
e	outras	impressões	produzidas	pelo	
suspeito	 de	 forma	 padronizada,	
além	do	conhecimento	sobre	a	fisio-
logia	 da	 pele	 e	 os	 mecanismos	 de	

Defesa	de	Adriana	Villela	questionou	laudo	do	II	
|	Foto:	Marcelo	Ferreira/Correio	Braziliense	

Rodrigo	depôs	durante	cinco	horas	no	julgamento	(Foto:	Vitor	Mendonça/	Jornal	de	Brasília)
Da	Comunicação	Sinpol-DF,	com	informações	do	G1	DF	e	do	Correio	Braziliense

8	de	outubro	de	2019

Carteiras de identidade passam a ser emitidas 
também pelos cartórios em MT 

Ainda	 este	 ano,	 cidadãos	 de	 Mato	
Grosso	 poderão	 emitir	 o	 documen-
to	 de	 identificação	 em	 cartórios	 e,	
além	 disso,	 as	 certidões	 de	 nasci-
mento	poderão	ser	emitidas	já	com	o	
número	do	registro	civil	impresso	no	
documento.	Para	que	isso	seja	possí-
vel,	 a	Corregedoria-Geral	da	Justiça	
está	desenvolvendo,	em	parceria	com	
a	Secretaria	de	Estado	de	Segurança	
Pública	 (Sesp)	 e	 a  Associação	 dos	
Notários	 e	 Registradores	 do	 Estado	
(Anoreg/MT),	um	termo	de	coopera-
ção	 técnica	que	deverá	 ser	assinado	
no	 próximo	 mês.	 Nesta	 sexta-feira	
(17	 de	 janeiro),	 uma	 reunião	 com	
representantes	dessas	instituições	foi	
realizada	na	Corregedoria	para	acer-
tar	os	detalhes	do	novo	termo.
Segundo	 explicou	 o	 corregedor-ge-
ral	 da	 Justiça,	 desembargador	 Luiz	
Ferreira	da	Silva,	o	objetivo	é	dotar	
os	 cartórios	 de	 Mato	 Grosso,	 com	
apoio	da	Sesp	e	da	Anoreg,	de	condi-
ções	 para	 a	 emissão	 de	 carteiras	 de	
identidade.	“Com	isso,	você	evita	um	
monte	de	problemas,	por	exemplo,	a	
distância,	o	custo	e	a	dificuldade	de	
acesso.	Uma	vez	iniciado	esse	termo	
de	cooperação	técnica	e	nós	comece-
mos	a	trabalhar,	o	cartório	já	poderá	
emitir	 a	 carteira	de	 identidade	para	
os	adultos”,	assinalou.	A	ideia	é	que	
seja	desenvolvido	inicialmente	proje-
to-piloto	em	três	cartórios	do	Estado,	

As certidões de nascimento poderão ser emitidas já com o número do registro civil impresso no documento
18/01/2020	Assessoria	/	TJ	MT

sendo	que	um	deles	já	está	definido:	
Nova	Mutum. 
Já	 os	 recém-nascidos	 sairão	 com	 a	
certidão	 de	 nascimento	 contendo	 o	
número	do	RG.	“Mais	uma	vez	a	gente	
conta	com	a	boa	vontade	da	Secretaria	
de	Segurança	que	tem	sido	uma	parcei-
ra	de	primeira	na	gestão	do	secretário	
Alexandre	Bustamante.	Tenho	certeza	
que	mais	uma	vez	nós	vamos	juntar	as	
nossas	forças	com	o	objetivo	de	dar	ao	
cidadão	de	Mato	Grosso	o	direito	de	
usufruir	a	cidadania”,	enfatizou.
De	acordo	com	o	secretário	de	Sesp,	
Alexandre	Bustamante,	a	Corregedo-
ria	 do	 Tribunal	 de	 Justiça	 de	Mato	
Grosso,	 sob	 a	 liderança	 do	 desem-
bargador	 Luiz	 Ferreira,	 mais	 uma	
vez	está	na	vanguarda,	“no	momento	
que	 chama	 a	 Anoreg	 e	 a	 Secretaria	
de	 Segurança	 Pública	 para	 disponi-
bilizar	 nos	 240	 cartórios	 do	 Estado	
de	 Mato	 Grosso	 a	 possibilidade	 da	
expedição	de	carteira	de	identidade.	
É	um	ato	de	cidadania	quando	você	
consegue	colocar	240	pontos	de	aten-
dimento	 ao	 cidadão	 para	 que	 possa	
exercer	 a	 cidadania.	 Sob	 a	 coorde-
nação	 do	 desembargador	 nós	 tere-
mos	condições	de	 levar	 isso	a	cabo.	
A	Secretaria	está	pronta	para	atender	
essa	necessidade	do	cidadão”.
O	 diretor	 metropolitano	 de	 Identi-
ficação	 Técnica	 da	 Politec,	 Aílton	
Silva	 Machado,	 assinalou	 que	 será	

aumentada	a	capilaridade	dos	servi-
ços	ofertados	pela	 instituição,	 facili-
tando	o	acesso	ao	serviço	de	 identi-
ficação	nos	rincões	de	Mato	Grosso.	
“A	Politec	tem	capilaridade	em	todo	
o	Estado,	através	de	parceria	com	os	
municípios.	 Ocorre	 que	 em	 muitos	
municípios	 essa	 parceria	 é	 limita-
da.	 A	 demanda	 é	muito	maior	 pelo	
documento	e	os	pontos	de	acesso	ao	
cidadão	ainda	é	restrito.	Essa	parce-
ria	visa	esse	aumento	dos	postos	de	
atendimento	 e	 os	 cartórios	 serão,	
nesse	momento,	grandes	parceiros	do	
Estado.	Agora,	passamos	para	o	ajus-
te	do	termo	de	cooperação	para	que	
essa	medida	entre	num	projeto-piloto	
e	depois	seja	expandida	para	todas	as	
outras	comarcas”,	afirmou.
Já	a	vice-presidente	da	Anoreg,	Vele-
nice	Dias	de	Almeida	e	Lima,	salien-
tou	que	o	dia	 a	 dia	 do	 cartório	 já	 é	
algo	 natural	 para	 os	 cidadãos	mato-
-grossenses,	 que	 passarão	 a	 contar	
com	mais	um	serviço	a	sua	disposição.	
“Estou	em	Rosário	Oeste	desde	2007,	
quando	 assumi	 o	 primeiro	 concur-
so	 público,	 e	 lá	 há	 uma	 demora.	 As	
pessoas	 fazem	 o	 pedido	 na	 prefeitu-
ra,	mas	demora	cerca	de	90	dias	para	
estar	 com	o	 documento	 de	 identida-
de	 na	mão.	 Com	 essa	 integração	 no	
cartório	de	forma	eletrônica	vai	agili-
zar	bastante	para	a	população”,	disse	
Velenice,	 registradora	civil	 em	Rosá-
rio	Oeste	e	em	Nova	Mutum.
Também	 participaram	 da	 reunião	 a	
juíza	auxiliar	da	CGJ,	Edleuza	Zorget-
ti	 Monteiro	 da	 Silva;	 Anete	 Ribeiro	
e	 Jeonathan	 Dias	 (Anoreg);	 o  secre-
tário-adjunto	 de	 Inteligência	 da	
Sesp, Wylton	Massao	 Ohara;	 Renato	
Simões	(Politec)	e	a	diretora	do	Depar-
tamento	de	Orientação	e	Fiscalização	
(DOF)	da	CGJ,	Nilcemeire	Vilela.
https://araguaianoticia.com.br/noticia/29323/
carteiras-de-identidade-passam-a-ser-emitidas-tam-
bem-pelos-cartorios-em-mtfobclid-IwAR2YqO-
xrn7KaZ2FN3o1AO14VzsnT3QvTMuLT6qaz97BU-
VkYLE6BzqTHr4h4
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O XV CBI – Congresso Brasileiro de Identificação 
em parceria com o Biometrics HITech Summit 2019

Durante	 o	 evento	 a	 Federação	 Nacional	 dos	 Peritos	
em	Papiloscopia	e	Identificação	(FENAPPI),		reuniu-se	
com	as	Associações	Estaduais	e	do	Distrito	Federal	para	
discutir	assuntos	de	interesse,	com	extensa	pauta	para	
a	 categoria.	Esse	ano	em	um	cenário	 em	que	as	 frau-
des	estão	cada	vez	mais	sofisticadas	o	tema	foi:	“Quais	
os	rumos	da	identificação	civil	e	criminal	da	segurança	
pública	no	Brasil	em	favor	da	proteção	do	cidadão?”.

Merecidas	homenagens	aos	papis	que	atuaram	em	Brumadinho	e	aos	que	se	destacaram	nas	categorias	de	pesquisador;	desen-
volvedor,	midias,	parceria	e	empresa	destaque,	alem	da	premiação	dos	painéis	científicos.	Parabéns	aos	homenageados.

Durante	o	Congresso	Brasileiro	de	Identificação	em	SP,	lançamento	do	livro	
Peritos	em	Papiloscopia	e	Identificação	Humana-	Vol	II.	Tarde	de	autógrafos	
com	os	autores	presentes:	Girelli,	Rodrigo,	Marcia,	Lidiane	e	Maciel.

Dep.	Fed.	João	Campos,	Presidente	Maciel,	Cel.	Lobo-senasp.

Vista	parcial	do	auditório.

Vista	parcial	do	auditório.

realizado em São Paulo entre os dias 20 e 21 de agosto, reuniu empresas e profissionais que atuam
com biometrias, tecnologias e técnicas de identificação humana. 

Corpo encontrado no Vale
da Lua é do arquiteto que ficou 
desaparecido por mais de 20 dias

produção	 e	 de	 envelhecimento	 das	
impressões”,	explicou	Rodrigo.
Ou	seja,	era	necessário	que	os	papi-
loscopistas	 trabalhassem	para	deter-
minar,	por	meio	de	medidas	micros-
cópicas	 daquelas	 impressões,	 um	
intervalo	 de	 compatibilidade	 para	
auxiliar	 a	 investigação	 da	 Corvida,	
que	desejava	 saber	em	que	momen-
to	 Adriana	 encostou	 no	 armário	 e	
deixou	a	marca	da	palma	da	mão	no	
local	próximo	ao	cadáver	de	sua	mãe.
Para	 isso,	 eles	 precisaram	 realizar	
testes	 que	 levassem	 em	 considera-
ção	fatores	como	a	umidade	relativa	
do	 ar	 e	 a	 temperatura	 no	 ambien-
te	 analisado,	 por	 exemplo.	 Isso	 foi	
feito	pelo	 II	 em	2010.	 “A	pergunta	
da	 Corvida	 foi	 respondida	 com	 o	
laudo.	 Não	 havia	 compatibilidade	
da	 impressão	com	o	período	de	20	

dias,	apenas	com	o	intervalo	de	três	
a	nove	dias”,	afirmou	o	especialista	
do	Instituto	de	Identificação.

ATRIBUIÇÃO

Apesar	de	ficar	evidente	a	qualidade	
técnica	e	científica	do	documento,	a	
defesa	 de	Adriana	 insistiu	 em	 afir-
mar	 que	 o	 laudo	 não	 tem	metodo-
logia	comprovada.	Os	advogados	de	
defesa	utilizaram	um	parecer	técni-
co	do	IC,	produzido	três	anos	após	o	
crime,	sobre	o	laudo	do	II.
Juliano	 de	 Andrade	 Gomes,	 peri-
to	criminal	e	 testemunha	da	defesa,	
argumentou	que	a	análise	dos	papi-
loscopistas	teria	deixado	de	conside-
rar	diversas	variantes,	que	poderiam	
alterar	os	resultados,	como	condições	
de	 temperatura	e	umidade	e	uso	de	

cosméticos	nas	mãos.
No	 entanto,	 quando	 confrontado,	
o	 perito	 criminal	 reconheceu	 que	
o	 material	 produzido	 por	 Rodrigo	
Meneses	se	trata	de	um	laudo	oficial.	
Ele	também	admitiu	que	esse	traba-
lho	 está	 regulamentado	 como	 atri-
buição	dos	papiloscopistas	na	PCDF.
Apesar	do	embate,	o	laudo	do	II	foi	
validado	como	prova	e	considerado	
pelo	júri.	O	veredito	do	julgamento	
mais	longo	da	história	do	DF	resul-
tou	na	condenação	da	ré,	pelo	triplo	
homicídio,	 a	67	anos	de	prisão	em	
regime	fechado.

O	 corpo	 encontrado	 na	 Chapada	
dos	 Veadeiros	 na	 última	 segunda-
-feira	 (23)	 é	 do	 arquiteto	 Jacob	
Vilar	Santana,	de	31	anos,	que	ficou	
desaparecido	 por	 mais	 de	 20	 dias	
no	Vale	da	Lula.	O	homem	foi	visto	
com	vida	pela	última	vez	no	dia	1º	
de	Dezembro	quando	foi	levado	por	
uma	cabeça	d’água	na	região.
A	 identificação	 foi	 feita	 em	menos	
de	24h	após	a	entrada	do	corpo	no	
Instituto	 Médico	 Legal	 (IML)	 de	
Formosa	 por	meio	 de	 perícia	 papi-
loscópica.	Foram	utilizadas	técnicas	
de	 fervura	 e	 reconstrução	 plásti-
ca	para	 fazer	o	 reconhecimento	do	
corpo,	que	foi	encontrado	em	avan-
çado	estado	de	decomposição.
“A	 perícia	 papiloscópica	 foi	 muito	
difícil.	 O	 corpo	 estava	 em	 estado	
avançado	de	decomposição;	 coletei	
120	impressões	digitais	para	conse-
guir	 uma	 boa.	 As	 técnicas	 possibi-
litaram	o	confronto	das	 impressões	
digitais	 coletadas	 com	 as	 impres-
sões	 constantes	 no	 prontuário	 civil	
da	vítima”,	afirma	o	perito	papilos-
copista	Luís	Carlos	Reis.

https://www.sinpoldo.com.br/destaque/2019/10/
julgamento-do-crime-da-113-sul-reaoirma-con-
dicao-de-peritos-aos-papiloscopistas.htmlfob-
clid-IwAR2MnRj7hWRXzOA8CsMhU7ieVRp-
dYkioy8BrBdzUjKmBkOgpMcrsAL8oIxk

Jessica	Santos	Do	Mais	Goiás-25-12-19

O	corpo	encontrado	na	Chapada	dos	Veadeiros	é	do	arquiteto	Jacob	Vilar	Santana,	que	ficou	desapa-
recido	por	mais	de	20	dias.	(Foto:	Reprodução)	

O homem foi visto com vida pela última vez no dia 1º de Dezembro
quando foi levado por uma cabeça d’água na região

https://www.emaisgoias.com.br/corpo-encontra-
do-no-vale-da-lua-e-do-arquiteto-que-ficou-desapa-
recido-por-mais-de-20-dias/fobclid-IwAR2gzwo5_
WHLiek1EEgKj674LB9OMgZBBNaOvoKVwW41hlZ-
zgabUyLJn5so
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Alego recebe lançamento de
livro sobre papiloscopia

O	auditório	Solon	Amaral	da	Assem-
bleia	Legislativa	de	Goiás	será	palco	
para	 o	 lançamento	 do	 segundo	
volume	 do	 livro	 “Peritos	 em	 Papi-
loscopia	 e	 Identificação	 Humana”,	
do	 datiloscopista	 Antonio	 Maciel	
Aguiar	 Filho,	 nesta	 segunda-feira,	
4,	 às	 9	 horas.	O	 evento	 tem	apoio	
do	 deputado	 Delegado	 Eduardo	
Prado	(PV).
Neste	segundo	volume	foram	usados	
artigos	 de	 cientistas	 de	 Goiás,	
Distrito	 Federal	 e	 da	 Polícia	 Fede-
ral,	 diferente	 do	 primeiro	 volume	
que	 contou	 apenas	 com	 artigos	 de	
Goiás.	 A	 obra	 é	 endossada	 pela	
Federação	 Nacional	 dos	 Peritos	
Oficiais	em	Identificação	(Fenappi),	
e	é	um	compilado	de	artigos	cientí-
ficos	de	nove	autores	que	tratam	da	
papiloscopia,	ciência	que	permite	a	
identificação	de	pessoas	a	partir	de	
impressões	digitais.
Antonio	Maciel	Aguiar	Filho,	presi-
dente	 da	 Fenappi,	 ressalta	 que	
muitos	métodos	e	estudos	são	feitos	
para	 inovar	 na	 ciência	 da	 papilos-
copia	 e	 que	 os	 livros	 objetivam	 “o	
aprimoramento	desta	ciência	que	é	
parte	da	criminalística”.

https://www.emaisgoias.com.br/corpo-encontrado-no-vale-da-lua-e-do-arquiteto-que-ficou-
-desaparecido-por-mais-de-20-dias/fobclid-IwAR2gzwo5_WHLiek1EEgKj674LB9OMgZBBNaO-
voKVwW41hlZzgabUyLJn5so
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Inferência automatizada sobre criminalidade 
usando imagens de rosto
Jones José da S. Júnior

	 Recentemente	 a	 publicação	
de	 um	 artigo	 científico	 por	 cien-
tistas	 chineses	 criou	 alvoroço	 na	
comunidade	 internacional	 de	 Inte-
ligência	 Artificial,	 com	 consequên-
cias	 também	 no	 universo	 criminal.	
Sob	 o	 título	 “Automated	 Inference	
on	Criminality	using	Face	Images”,
em	tradução	livre:	Inferência	Auto-
matizada	em	Criminalidade	Usando	
Imagens	 Faciais,	 estes	 pesquisado-
res	 declararam	 que	 conseguiram	
identificar,	 com	 90%	 de	 acerto,	 se	
um	 indivíduo	 é	 ou	 não	 criminoso	
tendo	com	base	apenas	uma	foto	do	
rosto	 deste.	 Mas	 antes	 de	 avançar	
nos	detalhes	do	artigo,	apenas	uma	
visão	 geral	 para	 os	 colegas	 sobre	
Inteligência	Artificial.
Algoritmos	de	Inteligência	Artificial	
são	 modelos	 matemáticos,	 imple-
mentados	em	código-fonte	interpre-
tados	 pelo	 computador,	 que	 tem	 a	
capacidade	de	aprender	a	 reconhe-
cer	padrões	por	meio	de	um	banco	
de	 dados	 já	 conhecido	 e	 posterior-
mente	aplicar	em	novos	dados.	Para	
exemplificar	podemos	recorrer	a	um	
caso	concreto,	como	algoritmos	que	
possuem	 a	 capacidade	 de	 verificar	
se	 uma	 determinada	 foto	 é	 de	 um	
cachorro	ou	de	um	gato.	Como	isso	
é	 feito?	 Inicialmente	 são	 criados	 2	
bancos	 de	 dados	 com	 milhares	 de	
fotos	 de	 gatos	 e	 cachorros,	 sendo	
cada	imagem	individualmente	rotu-
lada	quanto	ao	seu	conteúdo.	Essas
fotos	então	são	submetidas	ao	algo-
ritmo	durante	a	fase	de	treinamento,	
de	 forma	que	 ele	 consiga	 aprender	
por	 si	mesmo	quais	 são	as	caracte-
rísticas	que	distinguem	um	cachorro	
de	um	gato.
Após	 esta	 fase,	 caso	 tenha	 ocorrido	
tudo	bem,	o	algoritmo	será	capaz	de	
determinar	 se	 uma	 nova	 foto,	 não	
utilizada	na	fase	anterior,	contém	um	
gato	 ou	 um	 cachorro.	 Neste	 ponto	
é	 importante	 ressaltar	que	a	capaci-

dade	de	realizar	essa	inferência	está	
fortemente	 condicionada	 à	 qualida-
de	dos	dados	da	 fase	de	 treinamen-
to.	Quanto	maior	e	mais	diverso	for	
o	 banco	 de	 dados	 (diferentes	 raças,	
ângulos,	 iluminação,	 cores	 de	 pêlo,	
tamanhos	e	etc),	melhor	será	a	capa-
cidade	 de	 generalizar	 sua	 interpre-
tação	 das	 informações	 e	 acertar	 em	
novas	fotos.
De	volta	ao	artigo,	o	que	os	pesqui-
sadores	chineses	 realizaram	 foi	algo	
similar.	 Eles	 criaram	 um	 banco	 de	
imagens	 com	 1856	 imagens,	 todos	
homens	chineses	com	idade	entre	18	
e	55	anos,	sem	pêlos	faciais	ou	cica-
trizes,	 divididos	 entre	 730	 crimino-
sos	e	1126	não	criminosos.
Esse	 primeiro	 conjunto	 foi	 forneci-
do	 pelo	 governo	 Chinês,	 e	 o	 segun-
do	 obtido	 em	 sites	 pela	 internet.	De	
acordo	 com	 os	 autores	 as	 fotos	 dos	
criminosos	não	 são	 fotos	da	 identifi-
cação	criminal,	mas	sim	fotos	de	iden-
tificação	civil,	carteira	de	habilitação	
ou	 passaporte,	 que	 esses	 criminosos	
possuem.	 Esse	 cuidado	 foi	 toma-
do	 para	 que	 nenhuma	 característi-
ca	 daquele	 tipo	 de	 imagem	 pudesse	
influenciar	no	treinamento	do	algorit-
mo,	como	a	presença	de	uma	régua.	
Além	 disso	 o	 fundo	 das	 imagens	 foi	
removido,	 assim	 como	 todas	 foram	
convertidas	para	preto	e	branco.
Após	o	tratamento	correto	das	imagens,	
o	treinamento	foi	realizado	utilizando	

um	algoritmo	 conhecido	 como	Redes	
Neurais	Convolucionais,	 que	apresen-
ta	 excelentes	 resultados	 em	 imagens	
(também	 utilizado	 no	 Harpia*)	 e	 o	
resultado	foi	realmente	surpreendente:	
89,53%	das	fotos	foram	corretamente	
classificadas	pelo	algoritmo.
Ao	 ter	 contato	 com	 esse	 artigo	 me	
senti	 duplamente	 impressionado:	
como	policial	e	como	pesquisador.
Como	 policial,	 admitir	 essa	 hipóte-
se	significa	resgatar	Cesare	Lombro-
so	 e	 sua	 teoria	 de	 que	 pessoas	 com	
tendência	 ao	 crime	 possuem	 carac-
terísticas	 físicas	 próprias,	 tendo	 o	
italiano	 proposto	 inclusive	 parâme-
tros	 de	 análise	 da	 estrutura	 facial,	
como	maxilar,	 ângulo	 de	 inclinação	
da	testa,	tamanho	dos	olhos	e	etc,	de	
forma	que	fosse	possível	classificar	as
pessoas	quanto	a	propensão	ao	crime	
com	 base	 numa	 simples	 avaliação	
antropométrica	 facial.	 Obviamente	
essa	teoria	se	mostrou	sem	nenhuma	
base	científica,	carregada	de	precon-
ceitos	e	foi	descartada.
Já	 como	 pesquisador	 o	 assunto	 se	
tornou	 intrigante	uma	vez	que	esta-
mos	 todos	 presenciando	 os	 avanços	
da	 IA	 como	 solução	 de	 problemas	
concretos	 no	 mundo	 e	 em	 espe-
cial	 questões	 envolvendo	 análise	 de	
imagens.	Atualmente	alguns	algorit-
mos	 apresentam	 taxa	 de	 acerto	 de	
diagnósticos	em	exames	por	imagens	
maior	do	que	a	maioria	dos	médicos.

Além	 disso,	 a	 IA	 tem	 tido	 sucesso	
em	larga	escala	em	problemas	onde,	
considerando	 um	 oceano	 de	 dados,	
é	 necessário	 identificar	padrões	 que	
passaram	 despercebidos	 da	 análise	
humana	 exatamente	 em	 função	 da	
quantidade	 imensa	 e	 complexa	 de	
informações.	 Seria	 então	 possível	
a	 existência	 de	 alguma	 espécie	 de	
chave	 codificada	 na	 face	 das	 pesso-
as	que	indicam	propensão	ao	crime,	
e	que	simplesmente	não	havia	ainda	
sido	percebida	pelos	estudiosos?
Cientes	 das	 questões	 sociais	 que	
poderiam	 ser	 levantadas,	 os	 pesqui-
sadores	 trataram	 de	 avançar	 na	
avaliação	dos	resultados	para	 tentar	
entender	 melhor	 como	 o	 algoritmo	
classificou	 os	 indivíduos.	 Conforme	
explicado	 anteriormente,	 durante	
a	 fase	 de	 treinamento	 o	 algoritmo	
aprende	de	forma	autônoma	quais	os	
parâmetros	utilizados	para	 tomar	as	
decisões	 e	 nem	mesmo	os	 pesquisa-
dores	 conseguem	 saber	 exatamente	
quais	 são.	Assim,	 empregando	algu-
mas	 técnicas	 estatísticas,	 algumas	
hipóteses	foram	levantadas.
Conforme	 imagem	 acima,	 os	 cien-
tistas	 identificaram	que	as	seguintes	
características	 estavam	presentes	na	
maioria	 daqueles	 rotulados	 como	
criminosos:
a)	 menor	 distância	 entre	 entre	 os	
pontos	internos	dos	olhos
b)	maior	curvatura	do	lábio	superior
c)	menor	ângulo	teta,	compreendido	
entre	 a	 parte	 inferior	 do	 nariz	 e	 os	
dois	cantos	da	boca.
Dentre	 os	 principais	 valores	 identi-
ficados,	 os	 criminosos	 tiveram	 em	
média	 o	 ângulo	 teta	 19,6%	 menor	

que	 os	 não	 criminosos,	 assim	 como	
curvatura	 do	 lábio	 superior	 23%	
maior	em	média	que	os	não	crimino-
sos.	 Teriam	 então	 os	 pesquisadores	
descoberto	 uma	 nova	 forma,	 dessa	
vez	 correta,	 de	 análise	 facial	 antro-
pométrica	 com	 finalidades	 de	 iden-
tificação	 de	 indivíduos	 naturalmen-
te	 perigosos?	 Como	 sempre	 ocorre	
nesses	 casos,	 o	 artigo	 sofreu	 forte	
escrutínio	da	comunidade	científica.	
Uma	 das	 dificuldades	 de	 confrontar	
o	 resultado	 foi	 o	 fato	 da	 equipe	 de	
cientistas	 não	 ter	 disponibilizado	
publicamente	todas	as	imagens	utili-
zadas,	 inviabilizando	 assim	 outras	
implementações	 para	 validar,	 ou	
invalidar,	 os	 resultados.	 Apenas	 as	
amostras	 abaixo	 foram	 disponibili-
zadas	no	corpo	do	artigo	e	com	isso	
podem	ter	ajudado	a	criar	uma	nova	
interpretação	para	o	problema.	Caso	
o	 caro	 leitor	 retorne	 ao	 4º	 parágra-
fo	poderá	verificar	que	existe	ali	um	
destaque	sobre	como	os	dados	utili-
zados	 para	 o	 treinamento	 podem	
influenciar	 nos	 resultados.	 Esse	 é	 o	

famigerado	viés,	ou	bias	,	que	consis-
te	no	fato	de	que	o	algoritmo	aprende	
estritamente	o	que	está	presente	nos	
dados	 de	 treinamento.	 No	 contex-
to	do	exemplo,	caso	no	conjunto	de	
imagens	 de	 cachorro	 não	 existam	
cachorros	 de	 pequeno	 porte,	 como	
pinschers,	Shih	Tzu	ou	bassets,	certa-
mente	 o	 algoritmo	 teria	 problemas	
de	distinguir	gatos	de	alguns	desses	
cães.	O	Viés,	ou	bias,	dos	dados	utili-
zados	pode	ter	sido	o	problema	não	
identificado	 pelos	 pesquisadores	
chineses	 e	 recentemente	 apontado	
por	um	time	de	estudiosos	na	 inter-
net.	 Conforme	 o	 próprio	 artigo,	 as	
fotos	de	não	 criminosos	 foram	obti-
das	na	internet,	inclusive	em	sites	de	
anúncios	e	como	pode	ser	percebido	
na	imagem	acima,	esses	estão	quase	
todos	 sorrindo,	 ou	 no	 mínimo	 com	
expressão	 facial	mais	 calma,	 relaxa-
da,	diferente	das	 fotos	de	documen-
tos	 do	 grupo	 dos	 criminosos,	 que	
estão	 todos	 sérios.	 Isso,	 inclusive,	
poderia	a	ajudar	a	entender	porque,	
a	curvatura	dos	lábios	superiores	da	
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maioria	dos	não	criminosos	é	menor,	
dado	 que	 em	 situação	 de	 sorriso	 os	
lábios	se	esticam.	E	também,	por	esse	
mesmo	motivo,	o	ângulo	teta	entre	o	
nariz	e	os	cantos	dos	lábios	é	maior.	
Ou	 seja,	 na	 verdade	 os	 cientistas	
chineses	provavelmente	 criaram	um	
algoritmo	capaz	de	diferenciar	pesso-
as	 sérias	de	pessoas	 relaxadas,	 tran-
quilas.	 Essa	 é	 a	 hipótese,	 na	minha	
opinião,	que	melhor	explica	os	resul-
tados	alcançados.
A	 Inteligência	 Artificial	 está	 cada	
dia	 mais	 se	 provando	 como	 pode-
rosa	 aliada	 do	 homem,	 principal-
mente	 para	 entender	 e	 resolver	 os	
mais	diversos	fenômenos	complexos,	
incluindo	 a	 criminalidade.	 Porém	
como	 disse	 o	 grande	 físico	 Stephen	
Hawking:	 “	 O	 grande	 inimigo	 do	
conhecimento	 não	 é	 a	 ignorância	 e	
sim	a	ilusão	do	conhecimento	”.	Ou	

seja,	 todas	 essas	 ferramentas	devem	
ser	 introduzidas	com	muito	cuidado	
e	rigor	técnico-científico,	dado	essas	
possíveis	conclusões	enganosas	a	que
os	 modelos	 de	 dados	 podem	 nos	
conduzir.

	 Na	capital	paulista,	nos	dias	
20	 e	 21	 de	 agosto,	 os	 peritos	 papi-
loscopistas	 da	Polícia	Civil	 de	Mato	
Grosso	do	Sul,	Lidiane	de	Brito	Curto	
e	 Orivaldo	 Gonçalves	 de	Mendonça	
Junior	 marcaram	 presença	 em	 um	
dos	maiores	e	principais	 eventos	do	
país	no	quesito	 tecnologias	e	 inova-
ções	 em	 identificação	 humana,	 o	 XV	
Congresso	 Brasileiro	 de	 Identificação	
(CBI),	promovido	por	meio	de	parceria	
entre	a	Biometrics	HITech	e	a	FENAPPI	
(Federação	 Nacional	 dos	 Peritos	 em	
Papiloscopia	e	Identificação).

Pesquisas científicas na região de 
oronteira Brasil/Bolívia

Ao	público,	constituído	em	sua	maio-
ria	 por	 visitantes	 e	 profissionais	 da	
área,	a	perita	papiloscopista	Lidiane	
Curto	 apresentou	 seu	 artigo	 cientí-
fico	 intitulado	 ‘Indocumentados	 de	
fronteira:	 a	 unidade	 de	 identifica-

Link para o artigo original: https://arxiv.org/
pdo/1611.04135v1.pdo
Jones José da S. Júnior é Papiloscopista Policial, 
Engenheiro de computação e
Mestrando em Inteligência Artificial - UFG

Texto: Nádia Nicolau - Assessora de comunicação 
do Sindicato dos Peritos Papiloscopistas e Peritos 
Oficiais de Mato Grosso do Sul (SINPAP/MS).

ANTONIO MACIEL AGUIAR FILHO
P R E S I D E N T E

Peritos Papiloscopistas de MS apresentam
artigo científico e painel com estudo de caso
em Congresso Brasileiro de Identificação
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ção	 de	 Corumbá/MS,	 atendimento	
e	 singularidades’,	 que	 inclusive	 foi	
publicado	no	livro	“Peritos	em	Papi-
loscopia	e	Identificação	Humana”.
“Mudei	 de	 cidade	 para	 fazer	 esse	
trabalho	de	 relevância	 para	 a	 nossa	
categoria”,	explicou	Lidiane.	A	papi-
loscopista	reforçou	que	esse	trabalho	
é	fruto	da	dissertação	de	mestrado	em	
Estudos	 Fronteiriços,	 produzido	 na	
Universidade	Federal	de	Mato	Grosso	
do	Sul	(UFMS),	campus	Pantanal.
Agora,	a	perita	segue	com	os	estudos	
e	 pesquisas	 voltados	 ao	 doutorado	
que,	em	resumo,	trará	a	tese	focada	
no	tráfico	e	contrabando	de	pessoas,	
e	a	fragilidade	dos	sistemas	de	segu-
rança.	 “Os	 indocumentados	 são	 as	
maiores	 vítimas	 do	 tráfico.	 Ou	 eles	
perdem	seus	documentos	para	quem	
os	trafica,	ou	perdem	para	os	coiotes	
[que	são	os	que	praticam	contraban-
do	de	pessoas]”,	declarou	a	perita.
Ela	 ainda	 adianta	 que	 seu	 trabalho	

acadêmico	pretende	discorrer	a	respei-
to	 da	 importância	 de	 se	 divulgar	 a	
não	entrega	de	documentos	e,	princi-
palmente,	 a	 elaboração	 de	 um	proje-
to	para	os	países	do	Mercosul,	ou	da	
América	 Latina,	 que	 não	 possuem	 o	
tipo	penal	de	contrabando,	para	que	o	
coloquem	em	suas	legislações	próprias.
Vale	 ressaltar	 que	 a	 tese	 doutoral	
será	abordada	na	Universidade	Fede-
ral	de	Buenos	Aires,	na	Argentina.
“Ouvimos	muito	 falar	 em	 contraban-
do,	de	pessoas	que	pagam	para	serem	
levadas	 para	 o	 México	 ou	 Estados	
Unidos.	Isso	está	acontecendo	na	fron-
teira	do	Brasil	 [em	Corumbá],	mas	é	
muito	 difícil	 identificar	 isso	 porque	
as	 pessoas	 não	 procuram	 ajuda	 poli-
cial,	isso	é	uma	questão	de	segurança	
pública	nacional”,	relatou.
Segundo	a	papiloscopista,	que	atua	na	
Unidade	Regional	de	Perícia	e	Identifi-
cação	da	Comarca	de	Corumbá,	cidade	
brasileira	que	faz	fronteira	com	a	Bolí-

	 Um	grande	dia	para	a	Papi-
loscopia	do	Brasil.	O	Supremo	Tribu-
na	 Federal	 julgou	 improcedente	 a	
Ação	 de	 Direta	 de	 Inconstituciona-
lidade	 (ADI)	 5182,	 que	 questiona-
va	 a	 alteração	 legislativa	 do	 Estado	
de	 Pernambuco	 que	 redenominou	
o	 cargo	 de	 datiloscopista	 da	 Polí-
cia	 Civil	 em	 Perito	 Papiloscopista.	
Sobre	a	presidência	do	Ministro	Dias	
Toffoli,	 a	 última	 sessão	 do	 pleno,	
encerra	 com	 o	 reconhecimento	 da	
autonomia	dos	Estados	em	sua	orga-
nização.	 A	 ADI	 versava	 sobre	 ação	
ajuizada	 pelo	 Procurador	 Geral	 da	
República,	Rodrigo	Janot,	que	ques-
tionava	dispositivos	legais	do	Estado	
de	 Pernambuco	 que	 redenominou	 o	
cargo	 de	 Datiloscopista	 da	 Polícia	
Civil	em	Perito	Papiloscopista.	Segun-
do	o	Presidente	da	FENAPPI	Maciel	
Filho,	 “Hoje	 é	 um	grande	dia!	Uma	
grande	vitória	ao	Estado	de	Pernam-
buco.	Essa	decisão	reforça	a	autono-

via,	mais	de	três	mil	pessoas	já	entra-
ram	por	lá,	vítimas	de	contrabando.
Com	métodos	e	técnicas	de	perícia,	é	
possível	 recuperar	 impressão	 digital	
de	cadáveres	carbonizados.
O	 perito	 papiloscopista	 Orivaldo	
Junior	exibiu,	no	Congresso	de	Iden-
tificação,	o	painel	sobre	post-mortem	
(pós	morte),	que	leva	o	título	“Cadá-
ver	 carbonizado:	 relato	 de	 caso	 em	
necropapiloscopia”,	 e	 que	 descreve	
seu	trabalho	no	dia	a	dia	do	Instituto	
de	Identificação	de	Campo	Grande.
Especialista	 em	 Perícia	 Necropapi-
loscópica,	 o	 profissional	 demostrou,	
no	 banner,	 a	 utilização	 de	 técnicas	
de	tratamento	químico	para	destaca-
mento	epidérmico	-	que	é	a	retirada	
de	 camada	 cutânea	 da	 epiderme	 -,	
além	de	hidratação	química	e	méto-
dos	 de	 coleta	 de	 impressão	 digital	
para	fins	de	identificação	civil.
O	 resultado	do	 caso	 exposto	mostrou	
um	cadáver	carbonizado,	em	que	só	foi	

possível	realizar	a	descoberta	da	iden-
tidade	humana	mediante	aos	procedi-
mentos	específicos	de	perícia.
Um	trecho	do	painel	explica	o	seguin-
te:	“São	inúmeras	as	possibilidades	de	
métodos	 a	 serem	 aplicados	 em	 cada	
situação,	sendo	fundamental	o	estudo,	
interpretação	e	aplicação	de	princípios	
que	formem	uma	base	sólida	de	conhe-
cimento	para	que	os	processos	poste-
riores	tragam	resultados	satisfatórios”.
Mato	 Grosso	 do	 Sul	 contabiliza	 sai	
na	 frente	 na	 resolução	 de	 crimes	 no	
Brasil	Ainda	no	contexto	de	inovações	
e	resultados	no	âmbito	da	Segurança	
Pública,	no	início	de	agosto	deste	ano,	
a	SEJUSP/MS	(Secretaria	de	Estado	de	
Justiça	e	Segurança	Pública	de	Mato	
Grosso	do	Sul)	divulgou	a	conclusão	
de	um	estudo	do	Instituto	Sou	da	Paz’	
que	apontou	Mato	Grosso	do	Sul	como	
o	Estado	que	mais	elucida	homicídios	
no	Brasil,	definindo	autoria,	materia-
lidade	e	prisão	do	envolvido.

O	delegado-geral	da	Polícia	Civil	do	
Estado,	Marcelo	Vargas	Lopes,	refor-
çou	o	que	é	feito	após	a	preservação	
do	local	de	um	crime.	“(...)	é	realiza-
da	a	perícia,	que	tem	como	atividade	
principal	 a	 coleta	 das	 provas	mate-
riais	que	serão	utilizadas	consequen-
temente	como	elementos	probatórios	
para	a	ação	judicial”.
O	índice,	conforme	a	pesquisa,	é	supe-
rior	a	73%	e	se	iguala	à	taxa	de	reso-
lução	 dos	 órgãos	 de	 segurança	 dos	
países	de	primeiro	mundo.	Sobre	esse	
estudo,	o	 titular	da	SEJUSP,	 secretá-
rio	 Antonio	 Carlos	 Videira,	 declarou	
que	esse	resultado	está	relacionado	ao	
trabalho	que	vem	sendo	desenvolvido	
pelas	forças	de	segurança.

mia	 privativa	 dos	 Entes	 Federados	
quanto	 ao	 processo	 legislativo	 para	
criação	de	 cargos	 públicos	 estabele-
cendo	 as	 respectivas	 denominações,	
competências,	atribuições	e	remune-
rações.”	O	Presidente	da	Associação	
dos	 Peritos	 Papiloscopistas	 do	 Esta-
do	 de	 Pernambuco,	 Carlos	 Eduardo	
Maia	Lucena	de	Souza,	 frisa	que	“A	
ADI	traz	para	os	Peritos	Papiloscopis-
tas	de	Pernambuco	a	segurança	jurí-
dica,	vez	que	se	fez	valer	a	vontade	
normativa	 do	 legislador	 estadual	 e	
as	 lutas	 promovidas	 pela	 categoria	
no	 reconhecimento	 quanto	 as	 suas	
atividades	periciais	dentro	da	Polícia	
Civil	do	Estado”.	Aos	outros	represen-
tantes	das	associações	dos	Papilosco-
pistas	 de	 todo	 o	 país,	 o	 resultado	 é	
uma	vitória	irrefutável,	originária	de	
um	 processo	 de	 luta	 e	mobilização.	
“Hoje	 o	 Estado	 brasileiro	 deu	 um	
passo	 importantíssimo	para	 resolver	
a	 problemática	 que	 surge	 quanto	 a	

especialização	 e	 profissionalização	
desenvolvida	 pelos	 Papiloscopistas	
de	 todo	 o	Brasil	 quanto	 o	 poder	 de	
organização	administrativa	dos	Esta-
dos”,	reforça	o	presidente	da	ABRA-
POL	–	Associação	Brasileira	dos	Papi-
loscopistas	Policiais	Federais.	Ainda,	
segundo	o	presidente	da	FENAPPI	“a	
posição	 do	 STF	 deixa	 claro	 o	 cará-
ter	 exemplificativo	 do	 rol	 de	 perito	
oficial	da	Lei	12.030/2009.”	Por	fim	
o	 presidente	 da	 FENAPPI	 deseja	 a	
todos,	um	Feliz	Natal	e	Ano	Novo.	E	
o	ano	de	2020	será	com	certeza	o	ano	
de	 consolidação	 da	 luta	 organizada	
da	entidade	federativa.
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NOTA DE
ESCLARECIMENTO

Rio	de	Janeiro,	09	de	janeiro	de	2020.

Prezados	Sindicalizados,	Associados	e	
cidadãos	do	Rio	de	Janeiro,	em	razão	
da	 matéria	 jornalística	 apresentada	
nesta	data,	 09/01/2020,	no	SBT	RIO	
que	 abordou	 especificamente	 ques-
tões	relacionadas	à	perícia	de	compa-
ração	de	imagens	de	faces	de	pessoas,	
a	 APPOL/RJ	 -	 Associação	 dos	 Papi-
loscopistas	Policiais	do	Estado	do	Rio	
de	Janeiro,	o	SINDPOL/RJ	-	Sindicato	
dos	 Policiais	 Civis	 do	 Estado	 do	 Rio	
de	Janeiro,	a	COLPOL/RJ	-	Coligação	
dos	 Policias	 Civis	 do	 Estado	 do	 Rio	
de	 Janeiro	 e	 a	 FENAPPI	 –	 Federação	
Nacional	dos	Peritos	Oficiais	em	Iden-
tificação	vem	à	público	esclarecer	que:
1-	 É	 de	 competência	 exclusiva	 dos	
Institutos	de	Identificação	a	aplicação	
das	 metodologias	 técnico	 cientificas	
visando	a	certificação	da	real	identida-
de	de	pessoas;
2-	Esta	competência	se	estabeleceu	no	
Brasil	desde	o	ano	de	1903	com	a
criação,	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 do	 Gabi-
nete	 Federal	 de	 Identificação,	 atual	
Instituto	de	Identificação	Félix	Pache-
co	–	 IIFP,	órgão	 técnico	 cientifico	da	
estrutura	 da	 Secretaria	 de	 Estado	 de	
Polícia	Civil	e	a	CASA	dos	Peritos	em	
Identificação	Humana	 -	ocupantes	do	
cargo	de	Papiloscopistas	Policiais.
3-	 A	 busca	 por	 novas	 metodologias	
técnico	 científicas	 aplicáveis	 às	 ativi-
dades	de	perícia	para	a	certificação	da	
identidade	 de	 pessoa,	 desde	 sempre	
balizou	nossas	ações.
4-	 Bancos	 de	 dados	multibiométricos	

tem	se	consolidado	nos	sistemas	de
segurança	pública,	conjugando	impres-
sões	papilares	às	 imagens	de	 face,	de	
assinatura,	de	iris	ou	fala,	promovendo	
maior	assertividade	às	 solicitações	de	
pericias	para	certificação	de	identida-
de	que	tem	início,	por	vezes,	em	uma	
imagem	captada	no	momento	do	deli-
to.
5-	 É	 natural	 e	 mais	 indicado	 que	 os	
Institutos	 de	 Identificação,	 como	 tem	
ocorrido	 pelo	 Brasil,	 sejam	os	 órgãos	
periciais	vocacionados	para	a	 realiza-
ção
da	 PERÍCIA	 DE	 COMPARAÇÃO	 DE	
IMAGENS	FACIAIS	visando	à	certifica-
ção	da	identidade	de	uma	pessoa.
6-	Neste	sentido,	o	IIFP	promove	conti-
nuamente	a	capacitação	de	seus	Peritos	
Papilosocopistas	 junto	à	Polícia	Fede-
ral,	à	Polícia	Civil	do	Distrito	Federal,	
à	Perícia	do	Estado	de	Pernambuco	e	
demais	 canais	 técnicos,	 oferecendo	
mais	este	serviço	ao	sistema	de	segu-
rança	pública	e	justiça	criminal	flumi-
nense.
7-	O	IIFP	e	seus	Peritos	Papiloscopistas	
aplicam	 os	 protocolos	 internacionais	
acreditados	 (dentre	 eles	 o	 FISWIG	 –	
Facial	Identification	Scientific	Working	
Group)	e	tem	obtido	uma	séria	virtuo-
sa	de	laudos	periciais	conclusivos,	com	
destaque	para	o	caso	da	pessoa	identi-
ficada	no	ataque	à	sede	da	produtora	
Porta	dos	Fundos	–	 caso	utilizado	na	
matéria	jornalística	como	exemplo	da	
contribuição	 da	 perícia	 de	 compara-
ção	de	imagens	de	faces	à	investigação	
criminal,	de	fato	o	sucesso	da	Perícia	

realizada	 pelo	 IIFP	 neste	 caso	 teve	
repercussão	nacional!
8-	 A	 comentarista	 do	 programa	 SBT	
RIO	exibido	nesta	data	–	09/01/2020,
certamente	 desconhece	 a	 capacidade	
técnico	científica	de	seus	colegas	lota-
dos	no	Serviço	de	Representação	Facial	
Humana	 do	 IIFP,	 responsáveis	 por	
atender	às	solicitações	das	Autoridades	
Policiais	sempre	que	houver
quesitação	para	perícia	de	comparação	
de	 imagens	 visando	 à	 certificação	de	
identidade	de	uma	rosto	questionado.
9-	Fica	o	convite	à	produção	do	progra-
ma	SBT	RIO	e	sua	âncora	para	que	nos	
procure,	 SINDPOL	 ou	 APPOL,	 para	
que,	 conhecendo	 a	 Policia	 Técnica	 e	
seus	 Peritos,	 possa	 realizar	 de	 forma	
mais	correta	sua	nobre	missão	de	infor-
mar	a	verdade	dos	fatos!
Aproveitamos	 a	 ocasião	 para	 parabe-
nizar	o	trabalho	dos	Peritos	em	Papi-
loscopia	do	IIFP	realizado	no	caso	do	
ataque	à	produtora	Porta	dos	Fundos	
Os	peritos	 remontaram	em	menos	de	
24h,	o	rosto	de	Eduardo	Fauzi,	suspei-
to	de	participar	do	ataque	à	produtora.
O	trabalho	dos	Peritos	em	Papiloscopia	
foi	crucial	para	a	identificação	do
rosto	do	suspeito	no	qual	o	laudo	afir-
ma	que	a	 coloração	da	pele,	 formato	
da	 cabeça	 e	 distribuição	 compatível	
dos	elementos	da	face	levando	em
consideração	região	frontal,	da	área	do	
nariz,	dos	ouvidos,	da	boca	e	da
mandíbula	 formam	 as	 características	
faciais	do	suspeito.
Parabéns	 aos	profissionais	 envolvidos	
pelo	excelente	trabalho	realizado!
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