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APRESENTAÇÃO

O presente material decorre de um dos encaminhamentos da

2ª Reunião de Trabalho do Grupo de Pesquisa em Atuação Criminal, realizada em

03 de maio de 2019, que evidenciou a importância de que fossem reunidos num

único  documento  aqueles  estudos,  protocolos  e  artigos  que  nossa  Equipe  teve

acesso nos últimos três anos, seja por tê-los produzidos, seja por força de parcerias

firmadas ao longo deste período.

Embora  possam  ser  lidos  de  forma  esparsa,  os  temas

enfrentados  têm  como  linha  condutora  a  questão  afeta  à  produção  probatória

pericial, em especial no que diz respeito às cautelas a serem adotadas pelo membro

do Ministério Público em seu manejo cotidiano. E isto, inclusive, diante do complexo

cenário  da  política  estatal  que  envolve  à  polícia  científica,  cujas  limitações

estruturais vêm sendo diagnosticadas por nossa Equipe, ao menos, desde o ano de

20161.

Analisado  em  seu  conjunto,  o  material  evidencia  que,  no

âmbito pericial, o Ministério Público do Estado do Paraná possui duas claras frentes

de atuação.

A  primeira voltada  aos  problemas  de  cunho  estadual  e

regional que demandam uma atuação ministerial articulada, planejada e contínua, o

que, em boa medida, já vêm sendo realizado através de distintos acompanhamentos

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções

Penais  (CAOP  Criminal)  e  do  Grupo  de  Atuação  Especializada  em  Segurança

Pública (GAESP)2.

A segunda relacionada aos  problemas locais que, conforme

debates e discussões efetuadas na reunião referida,  são de tal  ordem que uma

1 A este respeito, confira-se estudo então realizado em novembro de 2018 pelo Grupo de Atuação
Especializada  em Segurança  Pública,  por  ocasião  de  entrega  formal  realizada  à  Equipe  de
Transição  do  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Disponível  em
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/_Monitoramento_do_MP_-
_Seguranca_Publica_versao_21_final.pdf.

2 Neste  particular,  confiram-se  as  iniciativas  e  projetos  voltados  ao  incremento  da  eficácia  na
atuação  persecutória  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  disponíveis  em
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669 (no  âmbito  do
CAOP  Criminal)  e  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=2204 (no âmbito do GAESP).
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atuação local tem o potencial de mitigá-los.

Neste sentido, este documento serve como subsídio técnico-

jurídico para o exercício da atividade-fim criminal do Ministério Público, na medida

em que traça diretrizes estratégicas à atividade de persecução penal afetas à perícia

criminal.

Dada a sensibilidade de parte de seu conteúdo, é importante

atentar:

i)  para  a  restrição  de  acesso  do  presente  material,  em

especial, por conter reproduções de orientações internas de entidades parceiras do

Ministério Público nesta seara; e

ii) para a necessária cautela na utilização dos instrumentos

aqui referidos, evitando-se que sua aplicação indiscriminada e banalizada impacte

negativamente  nos  resultados  a  serem  obtidos  a  longo  prazo,  comprometendo,

assim, a própria utilidade do emprego de certas técnicas e, consequentemente, a

eficácia da atuação persecutória ministerial.

Espera-se que este material possa contribuir para uma atuação

funcional cada vez mais uniforme e planejada, mas sempre observando, de forma

incondicional, o respeito à independência funcional de cada membro do Ministério

Público paranaense.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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CAUTELAS ORGANIZACIONAIS PARA A COLETA DO MATERIAL A SER

SUBMETIDO À PERÍCIA

1. CAUTELAS EM RELAÇÃO À BUSCA E APREENSÃO

Enquanto medida cautelar,  a  busca e apreensão – voltada ao apossamento dos

elementos instrutórios descritos no art.  240, § 1°, do CPP – somente poderá ser

decretada quando presentes os requisitos do  periculum in mora e do  fumus boni

juris. Particularmente em relação ao último, as fundadas razões correspondem:

(a) A um juízo de probabilidade sobre o possível encontro de objetos que possam

constituir  prova de infração penal,  que estejam no local  ou com a pessoa a ser

revistada;

(b) A um  juízo  de  probabilidade  de  que  os  objetos  ou  pessoas  procuradas

efetivamente tenham relação com a investigação de um fato criminoso; e

(c) A presença de indícios da existência do crime que se investiga.

Precisamente por isto, previamente a definir-se pela adoção desta medida, é de todo

recomendável que esta aferição seja realizada pela Promotoria criminal.

2. CAUTELAS EM RELAÇÃO À PERÍCIA DIGITAL E COMPUTACIONAL

2.1 A Seção de Computação Forense do Instituto de Criminalística: o que é,

o que faz, qual seu potencial?

Para que se possa definir  pela adoção de uma perícia  computacional  forense é

essencial  compreender a finalidade e a potencialidade do setor responsável pela

elaboração da perícia.

A importância  da  computação  forense  cresce  a  cada  dia,  na  medida  em  que

aumentam os registros dos chamados crimes virtuais, bem como sua complexidade.

Inserida na ciência criminalística, a computação forense consiste no uso de métodos

científicos  para  a  preservação,  coleta,  validação,  identificação,  análise,

interpretação, documentação e apresentação de evidências digitais3.

3 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 232.
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A coleta de evidências nesta seara corresponde a uma atividade que exige grande

cautela, haja vista que, em sendo realizada de forma errônea, pode levar a perda do

material a ser periciado e, principalmente, tornar ilícita a prova produzida.

A Seção de Computação Forense conta atualmente com Laboratórios em Curitiba e

Londrina, que embora atendam todo Estado, têm suas atividades centralizadas em

Curitiba.

Os principais exames realizados pela Seção são:

 Exame  pericial  em  equipamento  computacional  portátil  e  de  telefonia  móvel

(Notebook, Tablet, Smartphone, etc.);

 Exame pericial em mídia de armazenamento computacional (disco rígido, cartão

de memória, CD, DVD, etc.);

 Exame  em  local  de  informática  (local  de  crime  que  contenha  equipamentos

computacionais);

 Exame em local de Internet (local de crime na internet);

 Busca  e  apreensão  de  vestígios  cibernéticos  e  tratamento  de  dados

criptografados.

Além destes exames mais comuns, a Seção permeia todas as áreas das Ciências

Forenses, trabalhando em conjunto ou preparando o vestígio para análise em outras

seções  do  Instituto  de  Criminalística,  a  exemplo  das  Seções  de  Audiovisuais,

Engenharia, Documentoscopia e Crimes Contra Pessoa.

Compete, ainda, à Polícia Científica do Estado do Paraná, nos termos do inciso V,

do artigo 33 do Decreto 5.887/2005, “o desenvolvimento de campanhas educativas

de esclarecimento e orientação à população”. Este tratamento da causa (e não só do

efeito) é realizado através do Projeto Ciências Forenses na Escola, o qual contempla

a divulgação de materiais sobre o uso responsável de computadores em apoio a

SaferNet  Brasil,  a  realização de palestras de conscientização,  os diálogos sobre

tecnologia para jovens e a divulgação de dicas de segurança.
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2.2 Capacidade operacional da Seção de Computação Forense do Instituto

de Criminalística do Paraná4.

A Polícia Científica figura há anos como o órgão de segurança pública do Estado do

Paraná que possui os maiores índices de déficit em seus quadros de pessoal. Tal

circunstância impacta diretamente na capacidade de realização de sua atividade-fim

de  maneira  tempestiva,  com  reflexos  diretos  no  desenvolvimento  regular  da

persecução penal  daquelas infrações penais que dependem da atividade pericial

para elucidação.

Os  reflexos  deste  problema  se  estendem,  inclusive,  à  população  carcerária  de

presos provisórios do Estado, que hoje, dentro de uma perspectiva nacional, já é

considerada  uma  daquelas  que  mais  tempo  permanece  aguardando  julgamento

definitivo5.

Nesse sentido, um levantamento realizado por nossa Equipe a partir de informações

obtidas junto à própria unidade,  em especial  durante visitas técnicas de controle

externo  realizadas  pelo  Grupo  de  Atuação  Especializada  em Segurança  Pública

(GAESP),  identificou  a  extensão  do  problema,  não  apenas  em  relação  ao

quantitativo de pessoal, mas dos seus reflexos no passivo de perícias pendentes de

realização junto  à  Seção  de  Computação  Forense,  como  bem  evidenciam  os

gráficos abaixo6.

4 Informações extraídas do “Mapa Organizativo e Estratégico da Polícia Científica entre 2015 e
2019”, fornecido pela própria Direção Polícia Científica do Paraná, bem como do sítio eletrônico
da  própria  unidade.  Disponível  em:  <htp://www.ic.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.  php?
conteudo=27>. Acesso em 21. nov. 2016.

5 Par detalhes deste cenário e da atuação que vem sendo realizada pelo Ministério Público em
âmbito estadual (via CAOP Criminal e GAESP), confira-se estudo então realizado em novembro
de 2018 pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, por ocasião de entrega
formal  realizada  à  Equipe  de  Transição  do  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Disponível  em
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/_Monitoramento_do_MP_-
_Seguranca_Publica_versao_21_final.pdf.

6 Informações prestadas pelo Instituto de Criminalística do Paraná por ocasião da visita técnica de
controle externo realizada pelo GAESP, no dia 29 de abril de 2019.
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Especificamente  quanto  à  capacidade  operacional  da  Seção  de  Computação

Forense do Instituto de Criminalística – tal qual detalha levantamentos e estudos já

realizados  –,  verificou-se  que  a  situação  atual  não  permite  que  todas  as

requisições  de  exame  pericial  com  prioridade  legal  sejam  atendidas

simultaneamente e de forma imediata.

Neste cenário, justamente por verificar-se uma demanda significativamente maior do

que  a  capacidade  operacional  da  Seção,  a  alternativa  encontrada  para  o

atendimento razoável dos pedidos de exame pericial foi a criação de uma  Fila de

Atendimento7 a requisições de exames periciais. Neste cenário, informações sobre

a posição de determinada requisição podem ser consultadas na Internet, na página

do Instituto de Criminalística, na aba “Computação Forense”, no campo “Consulte a

Fila”.

7 A base adotada como critério para a organização desta  Fila de Atendimento seguiu a mesma
lógica  da  “lista  de  processos” criada  pelo  artigo  12  do  novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei
13.105/2015), em consonância com as normas e recomendações do CNJ, TJPR, MPPR, TCE e
SESP que determinam prioridade absoluta aos casos que envolvam crianças e/ou adolescentes.
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2.3 Recomendações  quando  da  apreensão  de  equipamentos

computacionais e acesso a dados

2.3.1 Exatamente  por  força  do  deficitário  cenário  estadual,  de  forma  prévia  ao

requerimento  de  busca  e  apreensão  de  equipamentos  computacionais  (inclusive

portáteis)  recomenda-se  a  realização  de  um  planejamento  da  medida  pelo

Ministério Público, avaliando-se:

 Quais materiais efetivamente devem ser apreendidos a fim de que seja remetido à

perícia tão somente o material indispensável para a investigação; e

 Como  se  dará  a  extração  e  a  análise  de  seu  conteúdo,  considerando  a

perspectiva da real capacidade dos órgãos encarregados desta atividade.

Neste  particular,  não  é  demais  recordar  que,  uma  vez  extraído  o  material  e

elaborados os iniciais relatórios de extração,  a extensa análise de seu conteúdo

haverá de ser feita pelo Ministério Público, na condição de  gestor da persecução,

inclusive para  que possa aferir  a  presença de dados que levem à inferências  e

indícios probatórios que possam confirmar a hipótese acusatória.

2.3.2 Para assegurar a validade da prova, recomenda-se que o acesso aos dados

de equipamento computacional apreendido, incidentalmente, à prisão em flagrante

seja precedido de prévia e fundamentada autorização judicial8

2.4 Recomendações  específicas  em  relação  aos  aplicativos  Facebook,

Instagram e WhatsApp9

2.4.1 Os  aplicativos  Facebook,  Instagram  e  WhatsApp  disponibilizam  uma

plataforma  que,  em  situações  de  urgência,  permite  solicitar  on-line  a

preservação (congelamento) dos dados cadastrais e do conteúdo de um perfil

específico que esteja sendo investigado pela autoridade.

8 “Protocolo de Investigação: Parâmetros para o desenvolvimento de atividades investigativas do
MPPR”,  Capítulo  “Apreensão de  equipamentos  computacionais  e  acesso  a dados”,  Item 3.2.
Material  elaborado  por  ocasião  das  “Oficinas  para  o  Desenvolvimento  de  Protocolos  de
Investigação do MPPR”.

9 Parte  das  orientações  foram repassadas  a  esta  unidade  pela  Delegacia  de  Estelionatos  de
Curitiba, por ocasião da 4ª Reunião do Grupo de Pesquisa em Articulação da Atuação Criminal,
coordenado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções
Penais, ocorrida em 06 de dezembro de 2018.

12



2.4.2 Nas redes sociais Facebook e Instagram a habilitação ocorre através do link

www.facebook.com/records.

2.4.3 Preservação da conta: nos aplicativos Facebook e Instagram os registros das

contas relacionadas às investigações criminais são preservadas por 90 (noventa)

dias, mediante recebimento do processo judicial formal;

2.4.4 Solicitações de emergência:  numa situação que envolva o perigo iminente

para  uma  criança,  risco  de  morte  ou  de  danos  corporais  graves  para  qualquer

pessoa e que exija a divulgação de informações sem atrasos, a autoridade pode

enviar uma solicitação através do Sistema de Solicitações Online para Autoridades.

2.4.5 Retenção  e  disponibilização de  dados:  As solicitações de  retenção ou  de

disponibilização  de  dados  devem  identificar  os  registros  solicitados  de  forma

detalhada e incluir:

(a) O nome da autoridade que enviar o fato criminal em apuração, número do

documento de identificação do oficial responsável, o endereço de e-mail do domínio

do órgão policial e o número de telefone para contato direito;

(b) O  endereço  de  e-mail,  número  de  identificação  de  usuário  ou  nome  de

usuário do perfil do Facebook investigado.

2.4.6 Notificações: previamente à divulgação das informações, o Facebook notifica

o usuário acerca desta medida. Caso entenda-se que esta notificação é suscetível

de  prejudicar  a  investigação,  a  autoridade  deverá  obter  uma  ordem  judicial

específica, determinando que a notificação não seja realizada.

2.4.7 No  aplicativo  WhatsApp, o  acesso  se  dá  por  meio  do  link

www.whatsapp.com/records.

2.4.8 Preservação  da  conta:  o  WhatsApp  preserva  os  registros  das  contas

relacionadas a investigações criminais oficiais por 90 dias, mediante recebimento do

processo judicial formal.

2.4.9 Solicitações emergenciais: ao responder a uma situação que envolva o perigo

iminente  para  uma  criança  ou  risco  de  morte  ou  de  danos  físicos  graves  para

qualquer pessoa e que exija a divulgação imediata de informações, a autoridade

poderá  usar  o  sistema  online  do  WhatsApp  de  solicitações,  fazendo  constar  a
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palavra “EMERGÊNCIA” no campo do assunto da mensagem.

2.4.10 Retenção e disponibilidade de dados: O aplicativo não retém dados para fins

investigativos a menos que seja  enviada uma solicitação de preservação válida,

antes que o usuário apague o conteúdo.

2.4.11 O WhatsApp não armazena mensagens uma vez que elas são entregues.

Quanto  àquelas  não  entregues,  são  elas  apagadas  dos  registros  após  30  dias.

Conforme  a  política  de  privacidade  da  empresa,  as  informações  podem  ser

coletadas, usadas, preservadas e compartilhadas nas seguintes situações:

(a) manter a segurança dos usuários;

(b) detectar, investigar e impedir a realização de atividades ilegais;

(c) responder a processos legais ou solicitações governamentais; e

(d) cumprir os termos e políticas da empresa.

2.4.12  Notificação:  O WhatsApp  reserva-se  no  direito  de  notificar  seus  usuários

quando suas informações são solicitadas,  antes de divulgá-las.  Caso entenda-se

que  esta  notificação  possa  ser  contraproducente  para  as  investigações,  ou  em

situações  excepcionais,  como  em  casos  de  exploração  infantil  e  emergências,

necessário que haja um impedimento judicial para tanto.

2.4.13 É ilegal a prova obtida pela polícia ao acessar diretamente o conteúdo de

conversas  mantidas  através  do  aplicativo WhatsApp  armazenadas  no  celular

apreendido com o preso, ou apreendido incidentalmente à prisão em flagrante delito

do paciente10.

2.4.14 A  validade  da  prova  colhida  através  do  acesso  direto  a  conversas  do

WhatsApp  (e  outros  dados  similares,  como  e-mails)  armazenados  em  celulares

apreendidos incidentalmente a prisões em flagrante, dependerá dos fatos do caso

concreto,  sendo  necessária  a  comprovação  da  presença  de  um  elemento  de

urgência11 que demonstre a necessidade, a adequação e a proporcionalidade no

10 Referida conclusão pôde ser extraída da análise dos votos dos Ministros Rogério Schietti Cruz e
Maria Thereza de Assis Moura (STJ, RHC 51.531/RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 19/04/2016, DJe 09/05/2016) e divulgada no Estudo intitulado  “A prova obtida a
partir  de acesso a dados do WhatsApp”,  elaborado pelo Centro de Apoio Operacional das
Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais.  Disponível  em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_Whatsapp_versao_com_audio.pdf

11 Neste sentido, a decisão da Ministra Maria Tereza de Assis Moura (STJ, RHC 51.531/RO, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 09/05/2016) não explicita quais
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acesso a tais informações;

2.4.15 É  admitido  o  acesso  aos  dados  contidos  em  aparelhos  computacionais

quando sua posse derivar de ordem judicial de busca e apreensão12;

2.4.16 Os áudios do aplicativo WhatsApp, por padrão do laboratório de perícias,

não são analisados pelo Instituto de Criminalística, a menos que haja quesitação

específica para tanto.

seriam objetivamente tais elementos de urgência, como a impossibilidade técnica de mensagens
encaminhadas  pelo  aplicativo  WhatsApp  diante  da  recente  criptografia  de  ponta-a-ponta
implementada  pela  empresa  (https://www.whatsapp.com/faq/pt_br/general/28030015)  ou  a
possibilidade de apagar o conteúdo através de acesso remoto ao aparelho, mesmo depois de
apreendido.

12 Conclusão igualmente extraída da análise do julgamento do RHC 75.800/PR, proferido pela 5ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 75.800/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016).
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CAUTELAS NOS REQUERIMENTOS DE PROVAS PERICIAIS

1. CAUTELAS NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO

1.1 Ao formular o pedido de busca e apreensão (Anexo 213), o Ministério Público

deve atentar para as finalidades precípuas do instituto, distinguindo-o das demais

figuras constritivas de bens previstas na legislação processual penal brasileira,  v.g.

as medidas assecuratórias dispostas nos arts.125 e seguintes do CPP14;

1.2 O pedido, elaborado pelo membro do Ministério Público, deve ser o mais

detalhado  possível,  evitando-se  requerimentos  genéricos  capazes  de  gerar

questionamentos futuros quanto à validade da medida.

Deverá,  portanto,  demonstrar,  na  medida  do  possível,  a  presença  de  todos  os

requisitos legais necessários, com especial relevo para a indicação concreta:

(a) Do endereço e descrição do local;

(b) Dos objetos que se pretende apreender;

(c) Da relevância probatória de cada um desses objetos, bem como sua relação

com a investigação ou processo em curso;

1.3 Embora haja entendimento jurisprudencial no sentido de que na autorização

judicial para busca e apreensão de equipamentos computacionais pressupõe estar

contida a autorização de acesso aos dados neles armazenados15,  recomenda-se

sejam elaborados pedidos cumulativos de busca e apreensão e quebra de sigilo dos

dados contidos nos aparelhos;

1.4 Havendo  indícios  de  que  dados  relevantes  para  a  investigação  estejam

armazenados  remotamente  (armazenamento  em  nuvem),  recomenda-se  que  os

pedidos de busca e apreensão de equipamentos informáticos / quebra de sigilo de

13 O “Fluxograma de Busca e Apreensão” foi disponibilizado juntamente ao “Protocolo de Atuação:
Busca e Apreensão”, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do
Júri  e  de  Execuções  Penais.  Disponível  em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Protocolo_Busca_e_Apreensao_com_fluxograma1.p
df.

14 Sobre  a  finalidade  e  principais  características  de  cada  um  dos  institutos  processuais  que
permitem a constrição de bens, confira-se tabela comparativa elaborada por ocasião do Roteiro
de Investigação Financeira – Rastreamento de Ativos, p. 47 e ss.

15 Cf. Ibidem. p. 99-102 (STJ; RHC 75.800/PR).
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dados nele contidos, façam constar expressamente a autorização para acesso aos

dados assim armazenados;

1.5 Verificando o membro do Ministério Público que, embora deferida a medida,

há  fragilidade  na  fundamentação  da  decisão  capaz  de  dar  azo  a  futuro

questionamento acerca de sua validade, deve, a seu juízo e a partir de uma aferição

de  estratégica  persecutória,  manejar  embargos  declaratórios,  a  fim  de  sanar

eventuais lacunas, evitando assim que a anulação tardia da medida possa prejudicar

toda a investigação ou processo que sobre ela se desenvolveram16.

2. CAUTELAS NO PEDIDO DE QUEBRA DE DADOS ARMAZENADOS EM

NUVEM17

2.1 Procedimentos passo a passo

Primeiro passo

Determinar o último dígito verificador do IMEI. Nos vigias e extratos no Brasil, todos

os IMEIs vêm com final 0 por padrão. Mas no aparelho é de 0 a 918.

Segundo passo

Determinar qual o modelo do aparelho que pertence o IMEI, que também pode ser

realizado pelo site referido acima ou através de outros encontrados na Internet.

Terceiro passo

Após identificado os aparelhos, enviar um ofício extrajudicial com base no IPL ou

Processo solicitando os dados cadastrais / contas vinculadas ao IMEI correto. Nos

casos  de  aparelhos  que  utilizam  o  sistema  operacional  ANDROID,  deverá  ser

encaminhada  uma  solicitação  ao  GOOGLE  e,  no  caso  de  ser  IOS,  à  empresa

APPLE.

16 Daí a importância do quanto referido nos itens 1.1 e 1.2, em especial quando a praxe não poucas
vezes demonstra a existência de decisões genéricas e de frágil argumentação. Neste sentido, as
cautelas referidas podem servir como importante estratégia de densificação da decisão vindoura.

17 Orientações repassadas  pelo  Grupo de  Atuação Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado
(GAECO) – Núcleo Regional de Curitiba.

18 Para determinar o IMEI real é necessário utilizar alguns sites na Internet que calculam o dígito
verificador, como o http://www.imei.info/calc.
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Quarto passo

Após  recebidas  as  informações  do  GOOGLE/APPLE  a  respeito  das  contas

vinculadas  aos  IMEI’s,  deve-se  então  representar  judicialmente  pela  quebra  da

nuvem, conforme modelos abaixo.

Quinto passo

Após deferidas pelo Juízo, encaminhar o ofício judicial para a respectiva empresa

(lis-latarn@google.com ou alac_police_requests@apple.com).

2.2 Formulação do pedido à Apple do Brasil

Um pedido que viesse a ser formulado à Apple seguirá, em essência, a seguinte

estruturação:

“DETERMINAR à APPLE DO BRASIL o acesso pela Polícia  Federal  à  caixa de

mensagens e dados armazenados nas contas ICLOUD eventualmente vinculadas às

CONTAS ABAIXO INDICADAS com o acesso aos itens enviados, recebidos, lixo e

armazenados  nesses  sistemas  de  armazenamento,  com  determinação  expressa

para  autorizar  o  acesso  aos  arquivos,  notas,  contatos,  conteúdo  do  ICLOUD,

mensagens,  serviços  e  histórico  de  localização,  agenda  de  contatos,  pesquisas

realizadas ou quaisquer outros dados armazenados nos seus sistemas de “nuvem”

nos últimos 15 dias pretéritos, na seguinte forma19:

1. Conteúdo integral armazenado no ICLOUD nos últimos 15 dias.

2. Conteúdo armazenado na aplicação “Fotos”, nos últimos 15 dias, com a indicação

dos metadados das imagens.

3. Identificação e listagem dos locais salvos na aplicação “Mapas”.

4.  Fornecimento  do  histórico  de  localização  (location  history)  dos  aparelhos  nos

últimos 90 dias.

5. Identificação de todas as pesquisas realizadas pelos usuários dos aparelhos nos
19 A APPLE envia para o e-mail da BASE um link para acesso aos dados. O tempo de espera é de

cerca de sete dias para responderem ao cadastro e de mais dez dias para a quebra do ICLOUD.
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últimos 15 dias.

6. Identificação de todos os contatos registrados junto à plataforma”.

2.3 Formulação do pedido ao Google do Brasil 

Um pedido que viesse a ser formulado à Apple seguirá, em essência, a seguinte

estruturação:

“DETERMINAR à GOOGLE DO BRASIL o acesso pela Polícia Federal à caixa de

mensagens  e  dados  armazenados  nas  contas  GOOGLE  DRIVE  eventualmente

vinculadas  às  CONTAS ABAIXO INDICADAS com o  acesso aos itens  enviados,

recebidos,  lixo  e  armazenados  nesses  sistemas  de  armazenamento,  com

determinação  expressa  para  autorizar  o  acesso  aos  arquivos,  notas,  contatos,

conteúdo  do  GOOGLE  DRIVE,  mensagens,  serviços  e  histórico  de  localização,

agenda de contatos, pesquisas realizadas ou quaisquer outros dados armazenados

nos seus sistemas de “nuvem” nos últimos 90 dias pretéritos, na seguinte forma:

1. Conteúdo integral armazenado no GOOGLE DRIVE nos últimos 90 dias.

2. Conteúdo armazenado na aplicação “Fotos”, nos últimos 90 dias, com a indicação

dos metadados das imagens.

3. Identificação e listagem dos locais salvos na aplicação “Mapas”.

4.  Fornecimento  do  histórico  de  localização  (location  history)  dos  aparelhos  nos

últimos 90 dias.

5. Identificação de todas as pesquisas realizadas pelos usuários dos aparelhos nos

últimos 90 dias.

6.  Identificação  de  todos os  contatos  registrados  junto  à  plataforma (agenda  do

contatos do Google).

Se o conteúdo não puder ser enviado para o e-mail xxxx@xx.gov.br20, que também

funciona como Google Drive, que seja enviado através de mídia para o endereço

20 Criar uma conta no GOOGLE DRIVE com o e-mail da BASE para agilizar o recebimento das
informações. O tempo de espera é de cerca de sete dias para responderem ao cadastro e de
mais dez dias para a quebra do DRIVE.
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xxxxx,  ou  através  de  outro  meio,  a  ser  combinado  com  os  policiais  abaixo

relacionados”.
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3. CAUTELAS NA SOLICITAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

3.1 Empresa de Transporte Uber Brasil

3.1.1 Dados  cadastrais:  Tal  qual  previsto  no  Marco  Civil  da  Internet,  as

autoridades  administrativas  com  poderes  de  requisição  podem  solicitar  o

fornecimento  de  dados  cadastrais  diretamente  às  operadoras  de  aplicação  de

Internet, sem necessidade de autorização judicial.

3.1.2 A Uber  possui  informações cadastrais  de  usuários e  motoristas-parceiros

que podem ser fornecidas mediante ofício administrativo que deve ser digitalizado

e enviado para lert@uber.com.

3.1.3 Os dados relativos aos usuários correspondem ao:

(a) Nome (como indicado pelo usuário);

(b) E-mail (alguns usuários não apresentam no cadastro);

(c) Celular; e

(d) CPF  (apenas  para  usuários  cadastrados  após  agosto  de  2017,  para

pagamento em dinheiro).

3.1.4 Os dados relativos aos motoristas-parceiros correspondem ao:

(a) Nome completo;

(b) E-mail;

(c) Celular;

(d) Placa do veículo;

(e) Endereço associado à conta bancária;

(f) CPF; e

(g) Filiação.

3.1.5 Todos  os  dados  que  não  sejam  cadastrais  são  considerados  pessoais

(itinerários  de  viagens,  dados  de  cartão  de  crédito,  etc.)  e,  portanto,  seu

fornecimento está condicionado à ordem judicial.
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3.2 Modelo de pedido  de dados cadastrais de motoristas-parceiros  à Uber

do Brasil

Um pedido que viesse a ser formulado à Uber do Brasil seguirá, em essência, a

seguinte estruturação:

 

Ofício n°______________________ __________________________
Local/data

Inquérito Policial n° ________________________

No  intuito  de  instruir  a  investigação  policial  acima  citada,

solicito  o  fornecimento  de  dados  cadastrais  do  motorista “José”,  que  levou  o

passageiro João (celular 11 9999-9999), dia 20/10/2016, às 15h, no trajeto da Av.

Paulista à Av. Rebouças.

O investigado é  suspeito  de  ser  o  autor  do  crime de roubo

contra um terceiro. Pedimos que a resposta a este ofício seja encaminhada a esta

autoridade policial para o e-mail institucional xyz@policiacivil.gov.com.

_________________________________
(Assinatura)

Delegado de Polícia

3.3 Modelo de pedido de dados cadastrais de usuários à Uber do Brasil

Um pedido que viesse a ser formulado à Uber do Brasil seguirá, em essência, a

seguinte estruturação:

 

Ofício n°______________________ __________________________
Local/data

Inquérito Policial n° ________________________

No  intuito  de  instruir  a  investigação  policial  acima  citada,
22



solicito o fornecimento de dados cadastrais do usuário “João”, que solicitou uma

corrida às 19h, do dia 20/10/2016, ao motorista José da Silva, que dirige uma Ford

Ka placa XYZ 1234.

O investigado é  suspeito  de  ser  o  autor  do  crime de roubo

contra o referido motorista. Pedimos que a resposta a este ofício seja encaminhada

a esta autoridade policial para o e-mail institucional xyz@policiacivil.gov.com.

_________________________________
(Assinatura)

Delegado de Polícia

3.4 Site de Compra e Venda OLX Brasil

3.4.1 No  intuito  de  auxiliar  investigações,  a  OLX  poderá  fornecer,  mediante

autorização judicial específica, dados como IP’s, logs de acesso e conteúdo das

comunicações do usuário no chat.

3.4.2 Informações sobre comunicações de Chat  ocorridas após o dia  1°/07/2018

poderão ser requisitadas por meio de ofício administrativo.

4. CAUTELAS NA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS21

4.1 Formulação do pedido à Apple do Brasil

Um pedido que viesse a ser formulado à Apple seguirá, em essência, a seguinte

estruturação:

“Seja deferida a  QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS nos seguintes

termos:

I. DETERMINAR  que  a  APPLE  DO  BRASIL identifique  as  contas  de

usuários vinculadas aos dispositivos de IMEI ……………..:

II. DETERMINAR à APPLE DO BRASIL, uma vez identificadas as contas

vinculadas  aos  dispositivos,  permita  o  acesso  pelos  agentes

21 Orientações repassadas  pelo  Grupo de  Atuação Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado
(GAECO) – Núcleo Regional de Curitiba.
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pertencentes  ao Grupo de Atuação Especial  de  Combate  ao Crime

Organizado (GAECO)  à caixa de mensagens e dados armazenados

nas contas ICLOUD com o acesso aos itens enviados, recebidos, lixo e

armazenados nesses sistemas de armazenamento, com determinação

expressa  para  autorizar  o  acesso  aos  arquivos,  notas,  contatos,

conteúdo do ICLOUD, mensagens, serviços e histórico de localização,

agenda de contatos, pesquisas realizadas ou quaisquer outros dados

armazenados nos seus sistemas de “nuvem”, na seguinte forma:

i. Conteúdo integral armazenado no iCloud;
ii. Conteúdo integral da caixa de e-mail;
iii. Conteúdo  integral  armazenado  na  aplicação

“Fotos”,  com  a  indicação  dos  metadados  das
imagens;

iv.  Identificação  e  listagem  dos  locais  salvos  na
aplicação “Mapas”;

v. Histórico  de  localização  (location  history)  dos
aparelhos;

vi. Identificação  de  todas  as  pesquisas  realizadas
pelos usuários dos aparelhos;

vii. Identificação  de  todos  os  contatos  registrados
junto à plataforma;

viii.Conteúdo integral da aplicação “calendário”;
ix. Todo conteúdo da aplicação Drive;
x. Conteúdo de  backup  do  aplicativo  de

conversação “Whatstapp” com a devida chave de
criptografia.

III. DETERMINAR a  APPLE DO BRASIL que  as  medidas  deverão  ser

implementadas  sem  a  ciência  do(s)  titular(es)  dos  endereços

eletrônicos.

IV. DETERMINAR  à  APPLE  DO  BRASIL que  encaminhe  as  respostas

através da conta de drive vinculada ao e-mail .......................…  ”  
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4.2 Formulação do pedido ao Google do Brasil

Um pedido que viesse a ser formulado à Google seguirá, basicamente, a seguinte

estruturação:

“Seja deferida a  QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS nos seguintes

termos:

I. DETERMINAR à GOOGLE DO BRASIL que identifique as contas de

usuários que tiveram vínculos com os dispositivos moveis de IMEIs

………………..;

II. DETERMINAR à GOOGLE DO BRASIL que uma vez identificadas as

contas vinculadas aos IMEIs do item anterior, que permitam o acesso

pelos  agentes  pertencentes  ao  Grupo  de  Atuação  Especial  de

Combate ao Crime Organizado (Gaeco) a todo o conteúdo de dados e

informações  coletadas  pelas  diversas  plataformas  da  empresa,

incluindo:

i. Informação  do  dispositivo  Android  (IMEI)
vinculado as contas de usuários identificadas;

ii. Dados  cadastrais,  tais  quais  nome,  endereço,
endereço de e-mail, identificação do dispositivo e
outros por ventura, disponíveis;

iii. Todo o conteúdo disponível na plataforma Gmail
(mensagens  enviadas,  recebidas,  rascunhos,
lixeira e outras) vinculado as contas de usuários
identificadas;

iv. Todo conteúdo disponível  na plataforma DRIVE
vinculado as contas de usuários identificadas;

v. Todo  conteúdo  disponível  na  plataforma
GFOTOS,  vinculados  as  contas  de  usuários
identificadas;

vi. Todo  o  conteúdo  disponível  na  plataforma
CONTATOS,  vinculado  as  contas  de  e-mail
identificadas;

vii. Histórico  de  localização  (location  history),
determinada  por  GPS,  endereço  IP,  dados  do
sensor  do  dispositivo,  informações  de  itens
próximos do dispositivo (pontos de acesso Wi-Fi,
torres  de  celular  e  dispositivos  com  Bluetooth
ativado) dos dispositivos vinculado as contas de
usuários identificadas;

viii.Histórico de pesquisas (incluindo voz e áudio), de
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locais  salvos,  disponíveis  na plataforma MAPS,
dos dispositivos vinculados as contas de usuários
identificadas;

ix. Histórico de pesquisa, inclusive por voz e áudio,
e  navegação  disponível  na  plataforma  Chrome
ou  outro  navegador  vinculado  as  contas  de
usuários identificadas;

x. Conteúdo  do  backup  online  do  aplicativo  de
conversação  “Whatsapp”,  incluindo  a  chave  de
criptografia;

xi. Qualquer  outro  tipo  de  pesquisa  ou  dado
coletado e  armazenado em outras  plataformas,
das contas de usuários identificadas;

III. DETERMINAR a GOOGLE DO BRASIL que as medidas deverão ser

implementadas  sem  a  ciência  do(s)  titular(es)  dos  endereços

eletrônicos.

IV. DETERMINAR à GOOGLE DO BRASIL que encaminhe as respostas

mediante a plataforma LERS para o ………………., através da conta

……………  ...  .”
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CAUTELAS NA COLETA DO MATERIAL A SER PERICIADO E NA CADEIA DE

CUSTÓDIA

Todo vestígio a ser encaminhado para perícia deve seguir as diretrizes da Portaria nº

82, de 16 de julho de 2014, do Ministério da Justiça que dispõe sobre a chamada

Cadeia  de  Custódia  de  Vestígios (Anexo  1), de  modo  a  observar  todos  os

procedimentos necessários para a preservação da cadeia de custódia dos objetos

apreendidos.

1. REQUISITOS  MÍNIMOS  PARA  O  ENCAMINHAMENTO  DE  MATERIAIS

PARA PERÍCIA22

1.1 O  recipiente  para  acondicionamento  do  vestígio  será  determinado  pela

natureza do material, podendo ser utilizados: sacos plásticos, envelopes, frascos e

caixas descartáveis ou caixas térmicas, dentre outros.

Observação:  Sugere-se  a  utilização  de  sacos  plásticos  transparentes  para

encaminhar celular, HD, Laptop, etc.

1.2 Todos  os  recipientes  deverão  ser  selados  com  lacres,  com  numeração

individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante

o transporte.

Observação: Sugere-se a utilização de lacres com requisitos de inviolabilidade.

1.3 O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,

impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para

registro de informações sobre seu conteúdo.

Observação: Sugere-se a realização de numeração de cada vestígio, bem como que

seja guardado cada vestígio em um recipiente.

1.4 Todos  os  vestígios  coletados  deverão  ser  registrados  individualmente  em

formulário próprio no qual deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

22 Informação  retirada  da  Apostila  das  “Oficinas  para  o  desenvolvimento  de  Protocolos  de
Investigação do MPPR”,  item relativo às “Diligências no encaminhamento de materiais para a
perícia – Orientações da Polícia Científica”.
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a) Especificação do vestígio;

b) Quantidade;

c) Identificação numérica individualizadora;

d) Local exato e data da coleta;

e) Órgão e o nome / identificação funcional do agente coletor;

f) Nome /  identificação funcional  do agente entregador e o órgão de destino

(transferência da custódia);

g) Nome  /  identificação  funcional  do  agente  recebedor  e  o  protocolo  de

recebimento;

h) Assinaturas e rubricas;

i) Número de procedimento e respectiva unidade de polícia judiciária a que o

vestígio estiver vinculado.

Atenção:  O  Tribunal  de  Justiça  do  Paraná  (Portaria  001/2012)  e  o  Conselho

Nacional de Justiça (Manual de Bens Apreendidos) determinam que nos casos em

que o interesse pericial recaia somente sobre os dados armazenados, a Autoridade

Policial deve encaminhar somente o disco rígido para perícia23.

2. CAUTELAS RELATIVAS À COMPUTAÇÃO FORENSE24

2.1 Para  garantir  a  idoneidade  e  rastreabilidade  dos  vestígios  cibernéticos,

recomenda-se  que  o  computador  apreendido  seja  imediatamente  desligado  e

entregue à análise do Instituto de Criminalística ou do Núcleo de Inteligência – CAEx

nestas condições, a fim de que, em sendo necessário, seja atestado que o último

acesso tenha ocorrido em data anterior ao auto de apreensão25.

2.2 Recomenda-se que o Promotor de Justiça que pretender acessar o conteúdo

de  computador  apreendido  solicite  ao  IC  ou  ao  NI-CAEx  o  espelhamento  ou

duplicação de mídias, a fim de que o acesso se dê na cópia e não no material

23 Informação  retirada  da  Apostila  das  “Oficinas  para  o  desenvolvimento  de  Protocolos  de
Investigação do MPPR”,  item relativo às “Diligências no encaminhamento de materiais para a
perícia – Orientações da Polícia Científica”.

24 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 234.
25 Protocolo  de  Investigação;  Parâmetros  para  o  desempenho  de  atividades  investigativas  do

MPPR, item 3.4.
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original, a fim de preservá-lo26.

2.3 Para  garantir  a  idoneidade  e  rastreabilidade  dos  vestígios  cibernéticos,

recomenda-se  que  o  telefone  celular,  smartphone  ou  tablet  apreendido  seja

imediatamente colocado em “modo avião”, removida a senha, desativado o bloqueio

automático, desligo e entregue à análise/extração de dados pelos órgãos técnicos

competentes (Instituto de Criminalística ou Núcleo de Inteligência – CAEx mediante

contato prévio). Este procedimento se faz necessário a fim de se evitar alterações

acidentais  e  automáticas  de  conteúdo,  bem  como  o  apagamento  remoto  do

conteúdo  do  dispositivo  pelo  interessado,  o  que  impossibilita  a  recuperação  de

quaisquer dados.

Atenção: A remoção  do  chip  do  aparelho  não  é  recomendada  pelo  Núcleo  de

Inteligência – CAEx,  a  menos que,  na hipótese de o celular  ser  “dualchip”,  seja

identificado em qual “slot” estava o cartão retirado (SIM1 ou SIM2).

2.4 Tirar fotografias visíveis, de boa qualidade, dos elementos presentes no local,

bem como do próprio local físico em que os bens foram apreendidos;

2.5 Remover todos os cabos existentes, inclusive os cabos de força;

2.6 Capturar todos os dados voláteis que achar necessário.

3. CAUTELAS DURANTE A APREENSÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS/

TABLET27

3.1 Todos os aparelhos apreendidos devem ser colocados em modo avião;

3.2 Caso seja possível, deve ser retirada a bateria;

3.3 Em caso de existir mais de 01 (um) SIM (chip) deve ser relacionado em qual

espaço estava inserido;

3.4 Devem ser relacionados todos os cartões de memória (capacidade / marca);

3.5 Não deve ser colocada qualquer etiqueta na parte frontal do aparelho;

3.6 Devem  ser  registradas  na  folha  de  apreensão  todas  as  informações

26 Protocolo  de  Investigação;  Parâmetros  para  o  desempenho  de  atividades  investigativas  do
MPPR, item 3.5.

27 Orientações repassadas  pelo  Grupo de  Atuação Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado
(GAECO) – Núcleo Regional de Curitiba.
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referentes a senhas descritas no termo;

3.7 Não deve ser utilizado o aparelho em hipótese alguma pelo Agente, pois

toda a atividade no aparelho fica registrada e pode ser apontada no momento da

perícia.

4. CAUTELAS NA EXECUÇÃO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO

4.1 Deve-se recordar que a busca e apreensão domiciliar poderá ser realizada:

(a) Com consentimento válido do morador, durante o dia ou noite;

(b) Em caso de flagrante delito, durante o dia ou noite;

(c) Com ordem judicial, somente durante o dia28;

4.2 Ao cumprir a diligência a autoridade deverá:

(a) Declarar sua qualidade;

(b) Realizar a leitura do mandado;

(c) Solicitar o ingresso autorizado;

(d) Intimar o morador a que mostre a coisa buscada; e

(e) Lavrar  auto  circunstanciado,  com  assinatura  de  duas  testemunhas

presenciais;

4.3 O uso de força e o arrombamento somente serão possíveis em caso de

desobediência, ou em caso de ausência do morador ou de qualquer pessoa no local

(art. 245, §§ 3° e 4°, CPP);

28 Sobre  o  conceito  de  ‘dia’  não  há  consenso  doutrinário  ou  jurisprudencial,  podendo  ser
identificadas, ao menos, as seguintes correntes (a) critério físico-astronômico, que considera dia o
período completo entre a aurora e o pôr do sol (Cf. MELLO, Celso de.  Constituição Federal
anotada.  São  Paulo:  Saraiva,  1986.  p.  442  apud  LIMA,  Renato  Brasileiro  de.  Código  de
processo penal comentado. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 673; NUCCI, Guilherme de Souza.
Provas no processo penal.  São Paulo:  Revista dos Tribunais,  2009. p.  136-137; e  GOMES
FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. Op. cit.); (b) a que considera dia o
período que vai das 6h as 18h (Cf. SILVA, José Afonso da.  Curso de direito constitucional
positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 437; e POLASTRI, Marcellus. Op. cit. p. 238; e
(c) a corrente que defende a aplicação analógica do que determina o CPC, a considerar dia o
período entre as 6h e as 20h (Cf. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 24. ed. rev., atual.
São  Paulo:  Atlas,  2016.  p.166;  e  LOPES JUNIOR,  Aury.  Op.cit. p.  521).  De  todo  modo,  há
unanimidade em se apontar que, iniciada a execução da medida no período permitido, pouco
importa se a diligência se estender para além do horário autorizado.
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4.4 Ausente  o  morador29 e  havendo  a  possibilidade,  qualquer  vizinho  será

intimado para acompanhar a diligência;

4.5 Finda a execução da medida, o magistrado será comunicado da diligência

por meio da juntada do auto circunstanciado individualizando, de forma descritiva, os

objetos  apreendidos,  acompanhado  das  demais  certidões  de  cumprimento  do

mandado;

4.6 Finda a diligência, recomenda-se a realização de uma triagem nos objetos

apreendidos, a fim de se averiguar a pertinência da manutenção de sua constrição,

sem embargo de esforços que tenham sido envidados para não apreender objetos e

documentos que não possuam relação com a investigação;

4.7 Observadas  as  disposições  processuais  pertinentes  (Arts.  118  e  ss.,  do

CPP), caso se verifique a ocorrência de apreensão de objetos irrelevantes para a

investigação (v.g. mouses, teclados, objetos relacionados exclusivamente a terceiros

não implicados) estes serão restituídos mediante termo nos autos;

4.8 Havendo pedido de restituição de objetos (art. 120, § 3°, CPP) o membro do

Ministério  Público  analisará  a  pertinência  do  deferimento  considerando,  dentre

outras cautelas:

(a) A manutenção de objetos para eventuais contraprovas; e

(b) A  garantia  da  autenticidade  dos  objetos,  certificada  por  meio  de  

declaração da pessoa devidamente habilitada30.

4.9 Os materiais  apreendidos  ficarão  depositados  em juízo31,  observados  os

casos de pronto encaminhamento de objetos para o órgão de perícia oficial;

4.10 Recomenda-se à Promotoria de Justiça local que se manifeste pela eventual

doação dos aparelhos celulares ao Instituto de Criminalística, ao invés de pleitear

pela sua destruição32.

29 Segundo LIMA, a mesma providência deverá ser adotada quando as pessoas presentes na casa
não tiverem capacidade para consentir. Cf. LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. p. 675.

30 Não serão restituídos os objetos passíveis de perdimento (art. 119, CPP c/c art. 91, CP).
31 “Os  objetos  e  os  bens  apreendidos  ou  arrecadados  pelas  autoridades  policiais  serão

encaminhados ao Juízo competente, com os respectivos autos”, cf. art. 661, Código de Normas
do Foro Judicial – CGJ/TJPR.

32 “Os bens móveis  servíveis  de baixo valor,  que sejam de interesse das instituições de cunho
social,  poderão  ser  a  elas  doados,  mediante  termo  nos  autos,  ouvido  o  representante  do
Ministério Público”, cf. art. 725, Código de Normas do Foro Judicial – CGJ/TJPR.

31

https://www.tjpr.jus.br/documents/11900/499063/C%C3%93DIGO+DE+NORMAS+DA+CGJ+-+FORO+JUDICIAL+(PROV.+282-2018)/4ee1c0c5-de93-93ed-eee8-8230cc4bae97
https://www.tjpr.jus.br/documents/11900/499063/C%C3%93DIGO+DE+NORMAS+DA+CGJ+-+FORO+JUDICIAL+(PROV.+282-2018)/4ee1c0c5-de93-93ed-eee8-8230cc4bae97
https://www.tjpr.jus.br/documents/11900/499063/C%C3%93DIGO+DE+NORMAS+DA+CGJ+-+FORO+JUDICIAL+(PROV.+282-2018)/4ee1c0c5-de93-93ed-eee8-8230cc4bae97
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Portaria 82/2014-SENASP



289289

6.10 Cadeia de Custódia – Portaria 82-2014/SENASP

PORTARIA SENASP Nº 82, DE 16 DE JULHO DE 2014 

Estabelece as Diretrizes sobre os procedimentos 
a serem observados no tocante à cadeia de 
custódia de vestígios. 

A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 45, do Anexo I, do 
Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007 e o art. 40, do Regimento Interno 
aprovado pela Portaria nº 1.821, de 13 de outubro de 2006, do Ministério 
da Justiça; e

Considerando que a cadeia de custódia é fundamental para garantir 
a idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios, com vistas a preservar 
a confiabilidade e a transparência da produção da prova pericial até a 
conclusão do processo judicial;

Considerando que a garantia da cadeia de custódia confere aos 
vestígios certificação de origem e destinação e, consequentemente, atribui à 
prova pericial resultante de sua análise, credibilidade e robustez suficientes 
para propiciar sua admissão e permanência no elenco probatório; e

Considerando a necessidade de instituir, em âmbito nacional, a 
padronização da cadeia de custódia, resolve:

Art. 1º - Ficam estabelecidas, na forma do Anexo I desta Portaria, 
Diretrizes sobre os procedimentos a serem observados no tocante à cadeia 
de custódia de vestígios.

Art. 2º - A observância da norma técnica mencionada no artigo 
anterior passa a ser de uso obrigatório pela Força Nacional de Segurança 
Pública.

Art. 3º - O repasse de recursos pela Secretaria Nacional de Segurança 
Pública para fortalecimento da perícia criminal oficial nos Estados e no 
Distrito Federal levará em conta a observância da presente norma técnica.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI

ANEXO I

DIRETRIZES SOBRE CADEIA DE CUSTÓDIA

1. Da cadeia de custódia

1.1. Denomina-se cadeia de custódia o conjunto de todos os 
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do 
vestígio, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento 
até o descarte.

1.2. O início da cadeia de custódia se dá com a preservação do 
local de crime e/ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja 
detectada a existência de vestígio.

1.3. O agente público que reconhecer um elemento como de 
potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por 
sua preservação.

1.4. A busca por vestígios em local de crime se dará em toda área 
imediata, mediata e relacionada.

1.5. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio 
nas seguintes etapas:

a. reconhecimento: consiste no ato de distinguir um elemento como 
de potencial interesse para a produção da prova pericial;

b. fixação: é a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra 
no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, 
ilustrada por fotografias, filmagens e/ou croqui;

c. coleta: consiste no ato de recolher o vestígio que será submetido à 
análise pericial respeitando suas características e natureza;
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d. acondicionamento: procedimento por meio do qual cada 
vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com 
suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, 
com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o 
acondicionamento;

e. transporte: consiste no ato de transferir o vestígio de um local 
para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, 
temperatura, etc.), de modo a garantir a manutenção de suas características 
originais, bem como o controle de sua posse;

f. recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio que 
deve ser documentado com, no mínimo, as seguintes informações: número 
de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, 
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza 
do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem 
recebeu;

g. processamento: é o exame pericial em si, manipulação do vestígio 
de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, 
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado que deverá ser 
formalizado em laudo;

h. armazenamento: é o procedimento referente à guarda, em 
condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização 
de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do 
laudo correspondente;

i. descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, 
respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização 
judicial.

2. Das etapas da cadeia de custódia

2.1. As etapas da cadeia de custódia se distribuem nas fases externa 
e interna.

2.2. A fase externa compreende todos os passos entre a preservação do 
local de crime ou apreensões dos elementos de prova e a chegada do vestígio 
ao órgão pericial encarregado de processá-lo, compreendendo, portanto:
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a. preservação do local de crime;

b. busca do vestígio;

c. reconhecimento do vestígio;

d. fixação do vestígio;

e. coleta do vestígio;

f. acondicionamento do vestígio;

g. transporte do vestígio;

h. recebimento do vestígio.

2.3. A fase interna compreende todas as etapas entre a entrada do 
vestígio no órgão pericial até sua devolução juntamente com o laudo pericial, 
ao órgão requisitante da perícia, compreendendo, portanto:

a. recepção e conferência do vestígio;

b. classificação, guarda e/ou distribuição do vestígio;

c. análise pericial propriamente dita;

d. guarda e devolução do vestígio de prova;

e. guarda de vestígios para contraperícia;

f. registro da cadeia de custódia.

3. Do manuseio do vestígio

3.1. Na coleta de vestígio deverão ser observados os seguintes 
requisitos mínimos:

a. realização por profissionais de perícia criminal ou, 
excepcionalmente, na falta destes, por pessoa investida de função pública, 
nos termos da legislação vigente;
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b. realização com a utilização de equipamento de proteção individual 
(EPI) e materiais específicos para tal fim;

c. numeração inequívoca do vestígio de maneira a individualizálo.

3.2. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado 
pela natureza do material, podendo ser utilizados: sacos plásticos, envelopes, 
frascos e caixas descartáveis ou caixas térmicas, dentre outros.

3.3. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com 
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade 
do vestígio durante o transporte.

3.4. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas 
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência 
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.

3.5. Todos os vestígios coletados deverão ser registrados 
individualmente em formulário próprio no qual deverão constar, no mínimo, 
as seguintes informações:

a. especificação do vestígio;

b. quantidade;

c. identificação numérica individualizadora;

d. local exato e data da coleta; e. órgão e o nome /identificação 
funcional do agente coletor;

f. nome /identificação funcional do agente entregador e o órgão de 
destino (transferência da custódia);

g. nome /identificação funcional do agente recebedor e o protocolo 
de recebimento; h. assinaturas e rubricas;

i. número de procedimento e respectiva unidade de policia judiciária 
a que o vestígio estiver vinculado.
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3.6. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à 
análise e, motivadamente, por pessoas autorizadas.

3.7. Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha 
de acompanhamento de vestígio o nome e matrícula do responsável, a data, 
o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre 
utilizado.

3.8. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo 
recipiente.

4. Da central de custódia

4.1. Todas as unidades de perícia deverão ter uma central de 
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios. A central poderá ser 
compartilhada entre as diferentes unidades de perícia e recomendase que 
sua gestão seja vinculada diretamente ao órgão central de perícia.

4.2. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverá ser 
protocolada, consignando-se informações sobre a ocorrência/ inquérito que 
a eles se relacionam.

4.3. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado 
deverão ser identificadas e deverá ser registrada data e hora do acesso.

4.4. Quando da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações 
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela 
tramitação, destinação, data e horário da ação.

4.5. O procedimento relacionado ao registro deverá:

a. ser informatizado ou através de protocolos manuais sem rasuras;

b. permitir rastreamento do objeto/vestígio (onde e com quem se 
encontra) e a emissão de relatórios;

c. permitir a consignação de sinais de violação, bem como descrevê-los;

d. permitir a identificação do ponto de rompimento da cadeia de 
custódia com a devida justificativa (responsabilização);
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e. receber tratamento de proteção que não permita a alteração dos 
registros anteriormente efetuados, se informatizado. As alterações por erro 
devem ser editadas e justificadas;

f. permitir a realização de auditorias.

5. Das disposições gerais

5.1. As unidades de polícia e de perícia deverão ter uma central de 
custódia que concentre e absorva os serviços de protocolo, possua local para 
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando 
a seleção, classificação e distribuição de materiais. A central de custódia 
deve ser um espaço seguro, com entrada controlada, e apresentar condições 
ambientais que não interfiram nas características do vestígio.

5.2. O profissional de perícia poderá devolver o vestígio em caso de 
não conformidade entre o conteúdo e sua descrição, registrando tal situação 
na ficha de acompanhamento de vestígio.

5.3. Enquanto o vestígio permanecer na Delegacia de Polícia deverá 
ser mantido em embalagem lacrada em local seguro e apropriado a sua 
preservação. Nessa situação, caso haja necessidade de se abrir o lacre para 
qualquer fim, caberá à Autoridade Policial realizar diretamente a abertura 
ou autorizar formalmente que terceiro a realize, observado o disposto no 
item 3.7.

ANEXO II

GLOSSÁRIO

AGENTE PÚBLICO: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função pública.

ÁREA IMEDIATA: área onde ocorreu o evento alvo da investigação. 
É a área em que se presume encontrar a maior concentração de vestígios 
relacionados ao fato.

ÁREA MEDIATA: compreende as adjacências do local do crime. A área 
intermediária entre o local onde ocorreu o fato e o grande ambiente exterior 
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que pode conter vestígios relacionados ao fato sob investigação. Entre o local 
imediato e o mediato existe uma continuidade geográfica.

ÁREA RELACIONADA: é todo e qualquer lugar sem ligação geográfica 
direta com o local do crime e que possa conter algum vestígio ou informação 
que propicie ser relacionado ou venha a auxiliar no contexto do exame 
pericial.

CÓDIGO DE RASTREAMENTO: trata-se de um conjunto de algarismos 
sequenciais que possui a capacidade de traçar o caminho da história, 
aplicação, uso e localização de um objeto individual ou de um conjunto de 
características de um objeto. Ou seja: a habilidade de se poder saber através 
de um código numérico qual a identidade de um objeto e as suas origens.

CONTRAPERÍCIA: nova perícia realizada em material depositado em 
local seguro e isento que já teve parte anteriormente examinada, originando 
prova que está sendo contestada.

CONTRAPROVA: resultado da contraperícia.

Equipamento de Proteção Individual (EPI): Todo dispositivo ou 
produto, de uso individual, destinado à redução de riscos à integridade física 
ou à vida dos profissionais de segurança pública.

Ficha de Acompanhamento de Vestígio: é o documento onde 
se registram as características de um vestígio, local de coleta, data, hora, 
responsável pela coleta e demais informações que deverão acompanhar o 
vestígio para a realização dos exames.

LACRE: meio utilizado para fechar uma embalagem que contenha algo 
sob controle, cuja abertura somente poderá ocorrer pelo seu rompimento. 
Ex.: lacres plásticos, lacre por aquecimento, fitas de lacre e etiqueta adesiva.

PESSOA INVESTIDA DE FUNÇÃO PÚBLICA: indivíduo em relação ao 
qual a Administração confere atribuição ou conjunto de atribuições.

PRESERVAÇÃO DE LOCAL DE CRIME: manutenção do estado original 
das coisas em locais de crime até a chegada dos profissionais de perícia 
criminal.
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PROFISSIONAIS DE PERÍCIA CRIMINAL: profissionais que atuam nas 
diversas áreas da perícia criminal, como médicos legistas, peritos criminais, 
papiloscopistas e técnicos de perícia.

VESTÍGIO: é todo objeto ou material bruto, de interesse para 
elucidação dos fatos, constatado e/ou recolhido em local de crime ou em 
corpo de delito e que será periciado.



ANEXO 2

Fluxograma: Busca e Apreensão



Exatidão aferível conforme os elementos que se possuía no momento da
expedição do mandado (STJ, AgRg no Resp 1388497/PR e HC 204.699/PR) 

(a) o Ministério Público; (b) após representação da autoridade policial; (c) de ofício, desde que no
curso do processo (d) após pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito; (e) após pedido do

suspeito, indiciado ou acusado e, ainda, o condenado,e  (f) por solicitação do ofendido. 

 Indicação Precisa do Local e nome do
proprietário

 Motivo e os fins da diligência

 Mandado Subscrito pelo  
escrivão e assinado pela 

 autoridade que o fizer expedir 

 Art. 243 CPP

 Ordem Judicial
Fundamentada

Decisão Genérica

Text 1) Fumus boni juris (Art. 240, §1º, do CPP):  
(a) um juízo de probabilidade sobre o possível encontro, no local ou na
pessoa a serem revistados, de objetos que possam constituir prova de

infração penal;  
(b) probabilidade de que os objetos ou pessoas procuradas
efetivamente tenham relação com a investigação de um fato

criminoso;e 
(c) indícios da existência do crime que se investiga

§ 1o Procederseá à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas

achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos
de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou

contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados
na prática de crime ou destinados a fim delituoso;  

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do
réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas

vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

Embargos de
Declaração 

 Permite-se fundamentação 
per relationem (STF, Inq. 4633)

 

Fundadas Razões

Art. 240 §1º, CPP

Pedido de Busca
e Apreensão

Decisão Judicial
Autorizando a Busca

e Apreensão

(a) Localização dos elementos que se pretende apreender;
(b) Descrição dos objetos que se pretende apreender;

(c) Relevância probatória de cada um desses objetos e relação com a investigação ou processo em
curso

INDICAÇÕES NECESSÁRIAS

 
2) Periculum in mora: Risco de desaparecimento ou ocultação da

pessoa ou coisa que interessa à prova de infração

REQUISITOS

ROL DE LEGITIMADOS

FLUXOGRAMA BUSCA E APREENSÃO  



Entrada no Domicílio

Autorização Momento

Busca e Apreensão
Autorizada

Judicialmente

Flagrante Delito

Com autorização do
Morador

Durante o Dia

Durante o dia ou noite

Durante o dia ou noite

Iniciada a diligência
durante o dia é possível

que esta  se estenda
durante a noite

Durante a diligência

 Medidas Iniciais  

Ausência do Morador 

Morador Presente

Vizinhos ou testemunhas
devem  acompanhar a

diligência

Autorizado o uso de força e
arrombamento 

 (Art. 245, §§3º e 4º, CPP)

A autoridade deverá declarar
sua qualidade

Leitura do mandado

Solicitação do ingresso
autorizado

Após a realização da
diligência

Deverão ser observados todos os procedimentos necessários para a preservação da cadeia de
custódia dos objetos apreendidos

Lavratura do auto circunstanciado com
assinatura de duas testemunhas
presenciais e demais certidões 

Triagem dos objetos 

Caso se verifique a ocorrência de apreensão de
objetos irrelevantes para a investigação (v.g. mouses,

teclados, objetos relacionados exclusivamente a
terceiros não implicados) estes serão restituídos

mediante termo nos autos

Havendo pedido de
restituição de objetos
relevantes, em sua

manifestação (art. 120,
§3°, CPP) o membro do

Ministério Público
analisará a pertinência do
deferimento considerando,
dentre outras cautelas

(a) a manutenção de
objetos para eventuais

contraprovas;

(b) a garantia da
autenticidade dos

objetos, certificada por
meio de declaração da
pessoa devidamente

habilitada.
Depósito em juízo

Quando necessário o objeto apreendido
será submetido à perícia

Caso de
desobediência

Ausência de pessoa
capaz

Escritório de
Advocacia

Necessidade da presença de
representante da OAB  
(Art. 7º, XXI,§6º, Lei n.

8.906/94)

 Intimar o morador a que
mostre a coisa buscada
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