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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar a integração de bases de dados de interesse 
da segurança pública, bem como analisar, descrever e propor uma interface para 
difusão de informações orientada para apoiar na construção da Consciência 
Situacional dos operadores da segurança pública. O estudo é exploratório e 
propositivo, concentrando inicialmente na pesquisa documental e bibliográfica para 
descrever os conceitos de consciência situacional e o papel do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública como indutor da integração de dados. Posteriormente, baseado 
no levantamento de campo, é apresentado o estado da arte das bases de dados 
disponíveis e daquelas de interesse para a atividade operacional, bem como são feitas 
proposições de integração destas bases e compartilhamento dos dados. O estudo 
também analisa a primeira versão do aplicativo Sinesp Agente de Campo, como 
interface para disponibilização dos dados integrados, a luz dos princípios norteadores 
de um Sistema Inteligente de Consciência Situacional. Os modelos de integração de 
dados e de interface propostos são orientados para trabalhar com informações 
provenientes dos sensores de Internet das Coisas (IoT) como pontos de fiscalização 
eletrônica, leitores de bilhetes eletrônicos e Pontos de Venda (PDV) do comércio 
físico, cruzando-as com as bases de dados, permitindo gerar alertas operacionais e 
estabelecer padrões de consulta que auxilie aos agentes de campo perceber e 
compreender o cenário que se encontram, e até projetar eventos futuros.  
 
Palavras-chave: Agente de Campo. Base de dados. Consciência Situacional. 
Pessoas. Veículos. Sinesp.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This paper aims to study the integration of databases of public security interest, as well 
as to analyze, describe and propose an interface for the dissemination of information 
oriented to start the construction of the Situational Awareness of public security 
operators. The study is exploratory and purposeful, focusing on documentary and 
bibliographic research to describe the concepts of situational awareness and the role 
of the Ministry of Justice and Public Security as an inducer of data integration. 
Subsequently, based on the field survey, the state of the art is displayed based on 
available data and based on information of interest to the operational activity, as well 
as the proposals made for the integration of these databases and data sharing. The 
study also analyzes the first version of the Sinesp Agente de Campo application, as 
an interface for providing integrated data, in light of the guiding principles of the 
Intelligent Situational Awareness System. The proposed data and interface integration 
models are oriented to work with information Receive sensors from the Internet of 
Things (IoT) as electronic inspection points, electronic ticket readers and Points of Sale 
(POS) of physical commerce, crossing them based on in data, allowing to generate 
alerts and define consultation patterns that help field agents to perceive and 
understand the scenario it shows, and even project future events. 
 
Key-words: Field Agent. Data base. Situational Awareness. People. Vehicles. Sinesp. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A segurança pública e defesa social são temas de constantes discussões em 

todos os níveis da sociedade, haja vista tratar-se de assunto que atinge diretamente 

aos cidadãos, sobretudo quando se trata do atendimento de ocorrências, situações 

que podem envolver violência, acidentes e desastres bem como a perda e danos 

humanos, materiais e ambientais. 

Envolvem situações críticas e complexas nas quais o enfrentamento exige uma 

atuação coordenada e integrada por parte dos órgãos responsáveis, exigindo de seus 

operadores a tomada de decisões baseada no entendimento global do cenário 

envolvido.  

O acompanhamento e a análise da evolução destas situações são baseados 

nos dados e informações que são originadas por diversas fontes, partindo desde as 

informações repassadas pelo solicitante de uma ocorrência, passando pela análise de 

bases de dados disponíveis ao operador de segurança pública, bem como avaliando 

o cenário diretamente no local da ocorrência.  

Segundo Patrick e Morgan (2010, apud BERTI, 2017) o gerenciamento, o 

controle e a tomada de decisão nas situações de atendimento a uma emergência de 

segurança pública são favorecidos quando os operadores possuem à disposição o 

uso de sistemas computacionais para apoiar esses processos.  

Sob este viés, a criação do Sistema Único de Segurança Pública, através da 

Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, instituiu o Sistema Nacional de Informações de 

Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material 

Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp), sob responsabilidade do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (MJSP), que engloba desde a coleta e o tratamento de 

dados para auxiliar na formulação e avaliação das políticas de segurança pública, até 

mesmo a integração das informações de segurança pública para uso operacional. 

Apesar do marco legal, a integração de dados, sobretudo para fins 

operacionais, ainda é incipiente. Os agentes de segurança, especialmente os 

responsáveis pelas atividades de campo, percebem que não há um sistema 

integrando os estados e municípios para fins operacionais e que as bases de dados 

disponíveis são segmentadas por estados.  

A Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (MJSP), por ocasião da Copa América no Brasil em 2019, teve a iniciativa de 
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promover a integração de sistemas de câmeras com reconhecimento óptico de 

caracteres (Optical Character Recognition - OCR) para identificar movimentação de 

veículos suspeitos, criando um projeto de integração de radares que culminou no 

sistema Córtex do MJSP. Para tanto, ela realizou preliminarmente um levantamento 

em que identificou a carência na integração de dados relacionados à base nacional 

de restrições criminais veiculares. 

O levantamento foi realizado com 29 participantes, oriundos de distintos entes 

federativos, sendo 13 (treze) estados e 16 (dezesseis) municípios, concluindo que a 

grande maioria dos estados que possuíam sistemas de OCR tinham acesso à base 

estadual de restrições, mas não tinham acesso à base nacional. Os municípios, por 

sua vez, não tinham acesso nem à base estadual nem à base nacional. Além disso, 

nenhum estado e município enviavam informações de restrições das Centrais de 

Atendimento e Despacho (atendimento 190) para compor a base nacional (BRASIL, 

2019). 

A integração de dados para fins operacionais se difere daquela voltada para a 

formulação e avaliação de políticas públicas tendo em vista a necessidade, no 

primeiro caso, de disseminação em tempo real das informações, na medida em que 

são produzidas ou inferidas, de forma a manter os agentes de segurança pública, 

responsáveis pelo atendimento de emergências da área, dotados de consciência 

situacional acerca do cenário em que se encontram, auxiliando-o a selecionar a 

melhor opção operacional que se adeque à situação em curso.  

A título de exemplo, em ocorrências de abordagens policiais, a incerteza sobre 

o indivíduo a ser abordado torna a atuação policial complexa e crítica. Se o policial 

não tiver indicadores que possam projetar o nível de periculosidade da ocorrência, 

como base de dados de veículos e de pessoas, estará limitado às informações obtidas 

no local e condicionado ao estresse e ao impacto emocional gerado pela imprecisão. 

Disto extrai-se a necessidade de que o acesso às informações por parte dos agentes 

em campo precisa ser rápido e congregar informações completas, de âmbito nacional, 

e precisas. 

Batini e Scannapieco (2006, apud BERTI, 2017) afirmam que as informações 

com alto índice de imperfeição, seja pela não completude ou pela baixa confiabilidade 

dos dados, reduzem a eficácia dos sistemas, contribuindo negativamente para o 

construto mental do operador. 



 

 

12 

 

A Consciência Situacional (Situation Awareness - SA) é um objeto de extrema 

importância para a tomada de decisão em situações complexas e dinâmicas como a 

atuação operacional em segurança pública. Ela consiste em um processo cognitivo 

de percepção do cenário, compreensão do seu significado e a projeção de seu estado 

em um futuro próximo (ENDSLEY, 1995).  

A falta, a baixa qualidade ou a desorganização de informações é crítica à SA, 

sobretudo devido às incertezas do ambiente operacional de segurança pública. Isto 

requer o estabelecimento de uma integração, com fluxos organizados de transações 

de dados, bem como uma interface adequada para disponibilidade ao agente de 

campo dos órgãos de segurança pública.  

Há no Brasil uma série de pesquisas voltadas para análise da Consciência 

Situacional no gerenciamento de emergências de segurança pública, normalmente 

relacionadas com o papel dos centros de atendimento e despacho, responsáveis pelo 

atendimento das chamadas emergenciais (190, 192, 193, etc.), pelas definições de 

prioridades e pelos despachos e controle dos recursos emergenciais.  

Trata-se de estudos como o de Berni (2017), que aborda a sobrecarga cognitiva 

exigida dos operadores que atuam nas centrais de emergência e apresenta um 

Modelo Preditivo de Situações para sistematizar o apoio à Consciência Situacional 

dos operadores humanos, prevendo a utilização dos próprios protocolos das 

instituições. O autor destaca o papel dos sensores humanos como fonte de 

informações das situações de emergências e apresenta técnicas de aprendizagem de 

máquina para classificar textos e inferir projeções, obtendo resultados muito positivos. 

Já Botega, Oliveira e Araújo (2016) destacam a importância da disponibilidade 

de informações aos operadores de centrais de emergência orientada aos princípios 

de Consciência Situacional. Os autores apresentam um modelo de interface para 

avaliação de situações emergenciais através de rotinas inovadoras de fusão, 

avaliação, representação e visualização de informações situacionais. 

Ortolan (2017), ao tratar da consciência situacional nas situações de 

emergência, abordou o tema sob o aspecto das ocorrências de incêndios florestais 

atendidas pelos Corpos de Bombeiros, propondo uma interface mobile para 

acompanhamento da situação pelos bombeiros de campo. 

Todos estes trabalhos são modelos propostos para apoio à tomada de decisão 

a partir de aspectos da consciência situacional. 
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No que tange aos processos estocásticos, pressões emocionais e objetivos 

finalísticos envolvidos nas tomadas de decisões das centrais de atendimento e 

despacho, esses se equiparam à atuação em campo. Entretanto, aos profissionais 

responsáveis pelo atendimento operacional, neste trabalho chamados de agentes de 

campo ou operadores de segurança pública, ainda recaem outros estresses, como os 

gerados pelas informações do local da ocorrência, a participação de diversos atores 

e até mesmo o risco da própria vida em decorrência do atendimento da ocorrência. 

Neste sentido, além da iniciativa de integração de dados de câmeras OCR, o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por intermédio do Sinesp, iniciou 

em 2020 o desenvolvimento de um aplicativo voltado aos profissionais que atuam 

operacionalmente na segurança pública, denominado Sinesp Agente de Campo. A 

interface ainda está em fase de desenvolvimento, e sua primeira versão de teste foi 

disponibilizada para um grupo controlado de usuários reais, o que permitiu que a 

presente pesquisa identificasse se as bases integradas disponíveis, bem como a 

disposição de apresentação das informações de fato irão apoiar à consciência 

situacional dos operadores. 

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é analisar, descrever e propor 

soluções para integração de bases de dados, bem como para uma interface de 

tratamento, priorização e organização das informações a serem apresentadas para 

apoiar à Consciência Situacional dos agentes de campo.   

Os objetivos específicos da pesquisa são:  

 

a) estudar a Consciência Situacional sob o aspecto do atendimento às ocorrências 

de segurança pública; 

b) descrever o papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública como indutor 

da integração de dados entre os órgãos de segurança pública. 

c) identificar e analisar o estado da arte de bases de dados de interesse ao 

atendimento de ocorrências de segurança pública. 

d) analisar o projeto Sinesp Agente de Campo como interface integradora de 

informações de base de dados para apoiar a consciência situacional dos 

agentes de campo. 

 

A principal hipótese da pesquisa é: 
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a) o uso do aplicativo Sinesp Agente de Campo como interface integradora das 

bases de dados disponíveis no MJSP auxilia na construção da consciência 

situacional e, consequentemente, pode apoiar na tomada de decisões mais 

assertivas e seguras no atendimento de ocorrências de segurança pública. 

 

A metodologia adotada na pesquisa é exploratória e explicativa, onde se 

buscou primeiramente, através de revisão bibliográfica e documental, conhecer e 

descrever a contextualização sobre o tema e, na segunda fase, realizou-se um 

levantamento de campo visando descrever, analisar e propor integrações de dados 

no âmbito do MJSP e o uso do aplicativo Sinesp Agente de Campo como interface 

integradora, ambos com a função de apoiar a consciência situacional. 

O estudo foi organizado em seis capítulos, sendo o primeiro composto pela 

introdução do tema, apresentação dos objetivos e dos procedimentos metodológicos 

adotados.  

O segundo capítulo apresenta os fundamentos conceituais motivadores desta 

pesquisa, incluindo o processo de tomada de decisão, a consciência situacional e 

diretrizes de design de interface orientada ao apoio à construção da SA, bem como o 

modelo de sistema inteligente de consciência situacional do Departamento de Polícia 

de Nova York - NYPD. 

O terceiro capítulo descreve o papel do MJSP e do Sinesp como meio e 

instrumento da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social incluindo a 

disponibilidade de sistemas que integrem bases de dados para os operadores de 

segurança pública. 

O capítulo quatro versa sobre o estado da arte de uma série de bases de dados 

disponíveis ou de interesse do Ministério da Justiça e Segurança Pública e realiza 

propostas de integração e compartilhamento das informações.  

 No quinto capítulo é apresentada e descrita a interface de dados integrados 

desenvolvida pelo MJSP e destinada aos operadores de segurança pública, 

denominada Sinesp Agente de Campo. O capítulo ainda apresenta a avaliação da 

primeira versão do aplicativo, sob a ótica dos usuários reais que testaram o sistema, 

bem como sob a ótica das diretrizes de design orientado a AS. Por fim, neste capítulo 

apresentam-se algumas discussões dos resultados da pesquisa, bem como propostas 

para evolução do aplicativo. 
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 No sexto e último capítulo são apresentadas as considerações finais incluindo 

o atendimento aos objetivos da pesquisa e às hipóteses declaradas bem como às 

limitações e propostas de trabalhos futuros.  
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2 CONSCIÊNCIA SITUACIONAL E O ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE 

SEGURANÇA PÚBLICA 

  

O atendimento a ocorrências de segurança pública e defesa social, sejam elas 

policiais ou de emergência (bombeiros, defesa civil, etc.), decorre em ambientes 

extremamente dinâmicos, complexos e muitas vezes problemáticos. O agente de 

campo precisa tomar decisões com inúmeras incertezas e pressão do tempo. Somam-

se a isto os riscos envolvidos e as pressões internas (tanto de pares como de 

superiores hierárquicos), externas (que decorrem da opinião pública e dos meios de 

comunicação) e judiciais (risco de responder por abuso de autoridade ou outros crimes 

decorrentes da atividade). Acrescenta-se, ainda, a limitação de treinamento, de 

planejamento e, escopo deste trabalho, de informações organizadas e priorizadas 

(GOMES, 2018).  

 

2.1 Processo de tomada de decisão 

  

Diversas teorias buscam explicar o processo decisório. Barreto e Ribeiro (2013) 

ensinam que os trabalhos iniciais na área remontam ao modelo normativo da Teoria 

Clássica da Tomada de Decisão oriunda das ciências econômicas e da matemática. 

Como pressuposto, esta abordagem prevê que, para decidir, os indivíduos devem 

possuir informações completas de todas as variáveis possíveis, avaliando as 

probabilidades de cada uma delas em termos do custo benefício, de forma a 

estabelecer a combinação ótima. A aplicação desta estratégia exige que o tomador 

de decisão tenha tempo para reunir todas as informações e avaliar as inúmeras 

possibilidades, condição quase nunca presente no ambiente operacional de 

segurança pública.  

No mesmo trabalho as autoras apresentam estudos da década de 90, como de 

Orassanu (1997) e Klein (1998), que tratam da Teoria Naturalista da Tomada de 

Decisão. Nesta recente abordagem, o processo decisório é analisado sob o contexto 

real, considerando pressões de tempo, dinamicidade do ambiente e informações 

insuficientes ou conflitantes, circunstâncias muito mais próximas da realidade dos 

operadores de segurança pública. 

Alves (2013), em seu estudo sobre a tomada de decisão na atuação policial 

também destaca a teoria naturalista na decisão policial, que é baseada na experiência 
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do indivíduo em seu campo de atuação. Para o autor, o ser humano não é capaz de 

tomar decisões perfeitas devido à grande quantidade de informações imprecisas, 

pressão do tempo e limitação cognitiva. 

 É preciso buscar, então, uma estratégia de otimização que torne a decisão, 

mesmo que com certo grau de incerteza, satisfatória o suficiente. A doutrina de 

combate militar recente, ao tratar do assunto, remonta à estratégia do Coronel John 

Boyd, piloto e instrutor da Força Aérea dos Estados Unidos nas décadas de 40 a 70, 

que desenvolveu um modelo simples de tomada de decisão no combate aéreo 

conhecido como OODA Loop, ou ciclo de Boyd, que consiste nos passos cíclicos de 

Observar, Orientar, Decidir e Agir (OODA) (GOOD, 2015). 

 Embora tenha sido desenvolvido no âmbito do combate aéreo, autores 

contemporâneos como Osinga (2005) e Ford (2017) afirmam que os passos 

sequenciais previstos no ciclo OODA estão presentes, conscientemente ou não, em 

todos os processos de tomada de decisão. Por este motivo, os escritos e palestras de 

Boyd influenciou o currículo dos programas de educação militar e de segurança 

pública nos Estados Unidos (OSINGA 2005). 

As etapas do ciclo que precedem e auxiliam a tomada de decisão, portanto de 

interesse precípuo deste trabalho, são as de Observação e Orientação.  

Segundo Good (2015), a observação é uma das maiores prioridades de todo o 

ciclo. Através da observação é possível que o operador identifique a ameaça antes 

que ela o identifique. Uma enorme quantidade de recursos é dedicada a observar o 

cenário em tempo real. Na área de Defesa Militar, a título de exemplo, os Estados 

Unidos da América exploram uma tremenda rede de satélites, realiza missões de 

reconhecimento aéreo, implementa sistemas de radares, executa operações de 

patrulha e reúne em tempo real informações de várias fontes para obter uma 

vantagem de tempo sob o oponente (GOOD, 2015). 

No atendimento de ocorrências de segurança pública a observação não é 

menos importante. Observar o cenário de forma antecipada, saber as ocorrências que 

estão em andamento, ter informações veiculares sobre veículos suspeitos que 

circulam ao redor, saber se existem outras equipes disponíveis próximas para apoiar 

em uma possível situação crítica, identificar um suspeito e o seu grau de 

periculosidade, entre outras observações são fundamentais para seguir nas próximas 

fases do ciclo. 
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Partindo dos dados informacionais obtidos na fase de observação, o indivíduo 

deve se orientar - estabelecer a realidade colocando todas as informações na 

perspectiva correta. Talvez esta seja a fase de maior sobrecarga cognitiva do ciclo 

OODA, em que o operador utiliza de sua própria experiência prévia, justificada pela 

Teoria Naturalista. Este processo ocorre através da busca por modelos mentais 

previamente concebidos pelo indivíduo que se assemelhe com a situação presente. 

Daí a importância do condicionamento, treinamento, simulações e vivência, de forma 

a otimizar a orientação (GOOD, 2015). Outra estratégia para auxiliar nesta fase é 

aprimorar a qualidade e inteligência da apresentação dos dados observacionais. 

Quanto melhor for a qualidade e organização dos dados na fase observação, menor 

será o esforço cognitivo para se orientar, e potencialmente melhor será a 

compreensão do cenário real possibilitando, em alguns casos, projetar os próximos 

acontecimentos.  

 Certamente há uma série de outros modelos de tomada de decisão. Rossatto 

(2013), em seu estudo sobre os modelos de tomada de decisão aplicados ao ambiente 

de comando e controle de ocorrências de segurança pública descreveu pelo menos 

dezenove desses modelos, muitos deles baseados no ciclo OODA e na teoria 

naturalista. O ponto em comum em todos esses modelos é o processo cognitivo do 

indivíduo em perceber, compreender e projetar o cenário, etapas estas que 

antecedem à tomada de decisão e caracterizam a Consciência Situacional.  

 

2.2 Consciência Situacional 

 

A existência da Consciência Situacional (Situation Awareness - SA) e sua 

importância na tomada de decisão é um consenso entre os estudiosos da área, 

embora possa haver definições distintas para o termo em palavras concretas. O fato 

é que se trata de um processo natural da cognição humana (BERTI, 2017).  

Endisley (1995), citado por diversos autores como Botega, Oliveira e Araújo 

(2016), Ortolan (2017) e Berti (2017), é um dos expoentes estudiosos sobre o tema, 

e define SA como sendo a “percepção de elementos no ambiente em um volume de 

tempo e espaço, a compreensão do seu significado e a projeção de seu estado em 

um futuro próximo”.  Seguindo no mesmo sentido, mas de forma mais abrangente, 

Dominguez (1994, apud BERTI, 2017), ao analisar uma série de definições sobre SA 

afirma que a consciência situacional é um processo cíclico de percepção, que consiste 
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na extração de informações do ambiente e a integração dessas com o conhecimento 

prévio do indivíduo, gerando uma imagem mental capaz de compreender e direcionar 

a exploração do cenário, bem como antecipar eventos futuros. 

É possível estabelecer uma relação direta entre a definição de Consciência 

Situacional proposta por Dominguez (1994) e as fases de Observação e Orientação 

do ciclo ODDA apresentadas anteriormente, permitindo concluir que a SA faz parte do 

processo natural de tomada de decisão.  

Embora a SA seja um processo natural da cognição humana que precede a 

tomada de decisão, em circunstâncias profissionais, especialmente aquelas que são 

críticas, dinâmicas e complexas como a atuação dos operadores de segurança 

pública, é preciso que tal análise seja objetiva. Um bombeiro, a título de exemplo, ao 

analisar o cenário de uma ocorrência de incêndio, precisa analisar objetivamente se 

há vítimas no local, qual a fase do incêndio, se o fogo está confinado, quais são os 

riscos para sua equipe, para as vítimas e para terceiros, o caminho que o incêndio 

ainda pode desenvolver e, a partir de então, decidir sua ação com base em todo o 

conhecimento, protocolos e treinamentos que possui previamente.  

Sob este prisma, a SA é caracterizada dentro de um contexto de objetivos e 

metas a serem alcançadas, de onde surgem os modelos e teorias para descrever e 

doutrinar o seu processo de desenvolvimento. Dentre estes, o modelo proposto por 

Endsley (1995) é um dos mais populares, motivo pelo qual é alvo de reconhecimentos 

e também críticas na comunidade científica (BERTI, 2017). 

 

Figura 1 – Níveis de consciência Situacional propostos por Endsley (1995)  

Fonte: Berti (2017) Adaptado 
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Para Endsley (1995), assim como estabelecido na própria definição que dá 

para o termo, a Consciência Situacional é estabelecida em três níveis: percepção dos 

elementos na condição atual, compreensão da situação atual e projeção do estado 

futuro próximo (Figura 1). 

 

2.2.1 Nível I - Percepção dos elementos do ambiente 

No primeiro nível, o indivíduo percebe todos os elementos disponíveis em um 

ambiente. Estas percepções variam de acordo com a área de atuação do indivíduo 

(ENDSLEY, 1995). Um policial precisa analisar a situação da vítima, do agressor, das 

pessoas ao redor, do objeto do crime como carro, arma, etc. Já um bombeiro ao 

realizar um atendimento pré-hospitalar, além de se preocupar com a segurança do 

perímetro de trabalho, precisa analisar o estado geral do cenário e da vítima, se há 

grandes hemorragias, os sinais vitais, as lesões existentes, além da anamnese 

detalhada. 

Estas percepções ocorrem por meio dos sentidos visuais, táteis, olfativos, 

auditivos e gustativos e das combinações entre eles e, em situações complexas, a 

percepção de informações torna-se uma tarefa desafiadora. É preciso priorizar as 

informações coletadas (BERTI, 2017). Continuando os exemplos dados, um bombeiro 

realizando primeiros socorros em uma vítima, deve primeiro analisar riscos vitais, 

como uma grande hemorragia ou uma parada respiratória, para depois verificar riscos 

menores como uma fratura de braço. Pelo mesmo motivo, um policial ao abordar uma 

ocorrência, em tese simples, de vias de fato, precisa identificar potenciais níveis de 

periculosidade dos envolvidos, antecipando-se a possíveis reações agressivas e 

necessidade do uso da força. 

Ortolan (2017), ao estudar interfaces tecnológicas de apoio à SA no domínio 

de emergências de segurança pública aponta os principais problemas no nível I: 

 

● insuficiência ou conflito de informações necessárias; 

● existência de informações incorretas; 

● apresentação das informações de forma complexa; 

● apresentação de informações irrelevantes; 

● informações relevantes não priorizadas ou não destacadas. 
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 A ideia de se estudar SA é justamente para prover sistemas que permitam aos 

operadores de segurança pública buscar informações na interface já processadas, de 

forma rápida, fácil, confiável e priorizadas. 

 

2.2.2 Nível II - Compreensão da Situação Atual  

 Neste nível, o indivíduo organiza os elementos percebidos, de forma a dar 

significado a eles com base nos objetivos e metas que pretende alcançar no caso 

concreto. Trata-se do esforço cognitivo para compreender a situação. Este nível 

depende diretamente da experiência e modelos mentais previamente dominados pelo 

indivíduo (ENDSLEY, 1995). 

Apesar desta dependência com a experiência do indivíduo, sistemas 

informatizados que integrem diversos tipos de dados para criar informações, 

priorizando seus significados e importância com base nas necessidades reais do 

usuário, certamente contribuem além do que a mera percepção, diminuindo a 

sobrecarga cognitiva e auxiliando ao usuário alcançar a SA no nível II (ORTOLAN, 

2017). 

 

2.2.3  Nível III - Projeção do Estado Futuro 

 No nível III de SA, após compreender a situação, o indivíduo utiliza ainda mais 

de sua experiência para projetar o que poderá ocorrer no futuro, mesmo que próximo. 

Esta fase requer um alto conhecimento do contexto de domínio, sendo bastante 

exigente mentalmente. Segundo Berti (2017), sem uma boa experiência ou um 

sistema informatizado bem projetado, as fases iniciais da SA serão deficitárias, e 

dificilmente o agente alcançará o nível III. 

Fazendo novamente a correlação entre os níveis da SA proposta por Endisley 

(1995) e o ciclo de OODA é possível perceber claramente que o processo decisório e 

consequentemente a ação sucedem a Consciência Situacional. Mesmo assim, é 

preciso destacar que a SA não pode ser vista isolada de todo ciclo, uma vez que após 

a tomada de decisão, a própria ação irá influenciar todo o contexto da situação, 

determinando novos elementos a serem percebidos e compreendidos, e projetando 

novos eventos futuros, conforme se vê na Figura 2. 
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Figura 2 – Modelo cíclico de Consciência Situacional proposto por Endisley (2015) 

 

Fonte: Endsley (2015) adaptado. 

 

Endsley (2015) destacou três características relacionadas com a ciclicidade do 

seu modelo de SA:  

 

● Modelo Dinâmico e Interativo: Assim como no mundo real, o modelo prevê que 

o tomador de decisão tem a possibilidade de reavaliar os dados, retornando ao 

nível 1. Conforme se vê na figura acima, a SA modifica dinamicamente a 

interação com o mundo, e esta, por sua vez, modifica dinamicamente a SA. 

● Modelo mentalmente integrado: o intercâmbio direto entre a percepção das 

informações do ambiente e o modelo mental do indivíduo (resultado de 

experiências pessoais, conhecimentos adquiridos, treinamento, etc). 

● Módulos independentes: A estrutura modularizada proposta no modelo facilita 

a implementação de design de interfaces de sistemas que objetivam apoiar o 

processo decisório. 

 

Pelo exposto, o modelo de Endisley (1995) se demonstra adequado para o 

embasamento teórico do presente trabalho, podendo ser buscado a partir dele as 

características que uma integração de dados de segurança pública e uma interface 

específica deve possuir ao ser disponibilizada para Agentes de Campo. 
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2.3 Diretrizes de Design de Interface segundo o modelo de SA de Endisley

  

Fundamentado no modelo de Endsley (1995) da Consciência Situacional, 

Ortolan (2017) apresentou uma série de princípios que devem ser aplicados na 

construção do design da interface de sistemas que objetivem apoiar a SA e 

consequentemente a tomada de decisão. Ou seja, a forma como o usuário controla e 

interage com um aplicativo deve ser estabelecida, entre outros, sobre o prisma dos 

seguintes princípios da SA:  

 

2.3.1 Princípio I - Organizar as informações em torno de metas e objetivos 

As informações a serem apresentadas precisam ser organizadas de forma a 

serem facilmente encontradas e responderem diretamente aos objetivos que se 

propõem. Portanto, é preciso estabelecer o objetivo a que se destina cada informação, 

e assim, agrupá-las de maneira que sempre sejam encontradas pelo usuário. 

 

2.3.2 Princípio II - Apresentar informações de nível II diretamente 

O processo integrador entre determinado dado do ambiente e os objetivos e 

metas do domínio (área de atuação - por exemplo: salvamento, policiamento, etc.) 

deve, sempre que possível, ser feito de forma automatizada, entregando a informação 

já tratada ao usuário. Ou seja, com indicativos da compreensão necessária sobre os 

elementos percebidos. Para exemplificar, tem-se o caso de dois veículos que constam 

em uma base de dados como furtados. A restrição do primeiro veículo foi incluída há 

mais de dois anos, enquanto a restrição do segundo veículo foi incluída há poucos 

minutos. O processo cognitivo de relacionar o tempo de inclusão de uma restrição 

criminal na base de dados com a possibilidade de se estar diante de uma situação de 

flagrante delito deve ser poupado do usuário, uma vez que a interface deve apresentar 

a informação com destaque para a situação de maior criticidade, que neste caso seria 

do veículo recentemente incluído. 

 

2.3.3 Princípio III - Fornecer assistência para as projeções do Nível III de SA  

A projeção do estado futuro exige um modelo bem desenvolvido, 

especialmente se buscarmos automatizá-la. Entretanto, é possível apoiar este 

processo através de análises preditivas e inteligência artificial. A título de exemplo, 

uma interface que provê aos usuários a visualização das ocorrências e recursos 
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existentes em tempo real, pode identificar situações de risco, próximos à região de 

atuação do agente, e notificá-lo previamente. Esse processo auxilia especialmente os 

profissionais menos experientes, e que não possuem os mapas mentais baseados em 

conhecimentos próprios para projetar um estado futuro.  

 

2.3.4 Princípio IV - Consciência Situacional Global  

Um problema crítico em SA é quando informações relevantes não são 

percebidas. Isso ocorre normalmente devido ao tunelamento da atenção, em que uma 

informação inicial impede que outras, até mais importantes, sejam observadas. Para 

evitar isso, é importante que a interface forneça informações globais, que possam ser 

relacionadas de acordo com a necessidade. Como o exemplo tem-se o caso de uma 

interface que permita a consulta de pessoas. Ao consultar uma pessoa, o aplicativo 

deve buscar todas as bases disponíveis, e apresentar de forma clara e direta aquelas 

circunstâncias em que há situações críticas, seja mandados de prisão, envolvimento 

em boletins de ocorrência, veículos com restrições no nome do indivíduo, prisões, etc.  

 

2.3.5 Princípio V - Apoiar os trade-offs entre processamento orientado por objetivos 

e orientado por dados 

Enquanto no princípio I é estabelecido que o detalhamento de determinada 

informação deva ser realizado de acordo com os objetivos e metas de cada área de 

atuação (domínio), o princípio IV estabelece uma necessidade da visão global. É 

preciso que a própria interface relativize estes dois princípios de forma a não torná-

los conflitantes, e sim, complementares. 

 

2.2.6 Princípio VI - Evidenciar “pistas críticas” 

Pistas críticas são informações definidas como as mais relevantes para 

alcançar uma boa Consciência Situacional em ambientes críticos. Elas precisam ser 

codificadas e reforçadas na interface para suporte da tomada de decisão do operador. 

É o caso, por exemplo, da distinção por cores, em determinada situação que a 

criticidade precisa ser evidenciada.  

 

2.3.7 Princípio VII - Aproveitar a capacidade de processamento paralelo 

 Um grande recurso que deve ser utilizado no uso de interfaces tecnológicas 

para apoiar à SA é a capacidade de processamento paralelo. Especialmente em 
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situações que há uma grande quantidade de dados, como o caso das bases de dados 

de interesse da segurança pública, o sistema deve realizar o trabalho de múltiplas 

consultas simultâneas para o usuário. 

 

2.3.8 Princípio VIII - Cautela ao filtrar informações 

 Embora as informações em excesso prejudiquem a SA, a filtragem também 

deve ser cuidadosamente analisada, sob o risco de retirar informações importantes e 

degradar a capacidade de SA. Uma boa alternativa ao filtro é a organização com foco 

nos objetivos (princípio I). 

 

2.4 Modelo de Sistema Inteligente de Consciência Situacional - NYPD 

  

Para fins referenciais, apresenta-se sinteticamente o modelo de sistema 

inteligente de consciência situacional da Polícia de Nova York, denominado Domain 

Awareness System – DAS, baseado no estudo descritivo de Levine et al (2017). O 

sistema utiliza uma rede de sensores e câmeras espalhadas na cidade em 

cruzamento com diversas bases de dados, estando acessível a todos os policiais, seja 

na central de monitoramento (Figura 3) ou diretamente aos operadores por meio de 

aplicativos em smartphones e tablets (LEVINE, et al, 2017).  

 

Figura 3 – Uso do DAS no Departamento de Polícia de Nova York 

 

Fonte: LEVINE (2017) 
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Sua concepção partiu da observação de que os sistemas utilizados para 

análise criminal, embora fossem fundamentais para o planejamento e políticas de 

segurança pública, em contrapartida não eram eficientes para as atuações 

operacionais que dependiam de dados e sensores em tempo real. Assim, o DAS foi 

desenvolvido com foco na situação operacional dos policiais, utilizando-se de técnicas 

e princípios de desenvolvimento de interface voltados para a visualização por parte 

dos oficiais de campo.  

Para exemplificar a problemática, a autora analisa o seguinte caso de uso: 

considere uma ligação de emergência para uma ocorrência de violência doméstica. O 

método tradicional de despacho de ocorrências passa pelo atendimento no call center, 

registro das informações e distribuição para o despachante da agência responsável, 

no caso, a NYPD. Após analisar e priorizar, o despachante envia uma equipe até o 

local acionando-a por via rede rádio. Para evitar congestionar a rede rádio, pouca 

informação é enviada para a equipe. Portanto, os agentes de campo ao chegar ao 

local precisarão decidir muito rapidamente, e com poucas informações, sobre como 

gerenciar a ocorrência. 

Considere ainda quanta informação adicional relevante provavelmente haveria 

sobre esta situação. Talvez um mandado de prisão estivesse em aberto para uma 

pessoa que listou esse edifício como seu endereço residencial. Talvez houvesse um 

histórico de violência doméstica neste endereço, e este fosse o oitavo chamado nos 

últimos dez meses.  Enfim, os oficiais respondedores seriam obrigados a tomar 

decisões que envolvem riscos de vida ou morte, sem ter nenhuma informação 

adicional, ainda que disponível nas diversas bases de dados. 

Assim, o projeto do DAS iniciou após indicações dessa necessidade pela 

Comissão Nacional que analisou os Ataques Terroristas aos Estados Unidos em 

11/09/2004, sendo iniciado o desenvolvimento do projeto efetivamente em 2008. 

Inicialmente foram adicionados ao sistema as câmeras e leitores de placas. Em 2010, 

adicionou os registros de ocorrência das delegacias e de chamados das Centrais de 

Atendimento e Despacho (911). Em seguida, devido a grande quantidade de 

informações, foram criados os alertas automatizados a partir de reconhecimento de 

padrões para auxiliar os oficiais a gerenciar os dados. Em 2015, o sistema passou a 

ser disponibilizado para todos os policiais via aplicativo mobile, sendo concluída a 

implantação para os 36.000 oficiais da NYPD em abril de 2016.  
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A metodologia de inteligência do sistema utiliza-se do cruzamento da base de 

dados com os seguintes sensores: 

 

a) câmeras de vídeo monitoramento, com análise inteligente de vídeo; 

b) leitores óticos de placa; 

c) sensores ambientais; 

d) ocorrências em andamento da Central de Emergência; 

e) sensores de alto ruído. 

 

Todos esses sensores cruzam as informações recebidas com as bases de 

dados, seja de mandado de prisão, de restrições veiculares ou de registro de 

ocorrências e, a partir daí, gera alerta automático aos oficiais, que precisam checar o 

alerta, para verificar a possibilidade de falso-positivo, e só então, tomar a decisão pela 

resposta policial.    

  



 

 

28 

 

3 SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA E A INTEGRAÇÃO DE 

BASES DE DADOS 

  

Fundamentou-se até o momento a importância de interfaces tecnológicas que 

levem informações relevantes aos agentes de campo dos órgãos de segurança 

pública, com o objetivo de apoiar sua consciência situacional frente aos cenários 

dinâmicos, complexos e sob pressões em que suas atividades estão envolvidas. 

Todavia, para que as informações disponibilizadas de fato tenham o alcance 

global necessário à consciência situacional, é imprescindível que ocorra a integração 

entre os dados dos diversos órgãos que compõem a segurança pública. 

A título de ilustração, tem-se o caso de um conglomerado de ilhas 

independentes. Supondo que uma delas possua um sistema de monitoramento de 

desastres e detecte que um tsunami está a caminho. Supondo ainda que as demais 

ilhas próximas, mesmo possuindo sistemas de monitoramento, não tenham detectado 

a mesma previsão devido às diferenças de tecnologia e falta de interoperabilidade 

entre seus sistemas. Caso não haja outro canal técnico para a comunicação entre os 

órgãos de gestão de emergências dessas ilhas, elas terão de recorrer à informalidade, 

como aplicativos de mensagens, para poder notificar seus vizinhos do desastre 

próximo a ocorrer. 

Esse mesmo problema de interoperabilidade pode ser identificado entre as 

bases de dados dos órgãos de segurança pública no Brasil, onde municípios, estados 

e união muitas vezes operam com sistemas próprios e isolados, de forma a não 

comunicar informações relevantes que deveriam estar disponíveis para todos os 

integrantes do sistema. 

A ideia basilar sobre interoperabilidade é de que a troca de informações entre 

sistemas interoperáveis deve ocorrer independentemente da tecnologia utilizada ou 

dos diferentes fabricantes (SOUZA, 2003). 

No início dos anos 2000, conforme apontou Souza (2003), a grande dificuldade 

enfrentada para integrar as informações entre os órgãos de segurança pública era a 

falta de ferramentas tecnológicas, sendo muitas das informações registradas “em 

papel”. Com a evolução da tecnologia, integrar os sistemas em tempo real passou a 

ser uma possibilidade plenamente viável do ponto de vista técnico. Entretanto, uma 

análise das bases de dados de interesse para a segurança pública, como a de 

pessoas ou a de veículos com restrições criminais (que serão tratadas 
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especificamente no capítulo 4), permite compreender que mesmo em 2020 ainda há 

muitos desafios a serem perseguidos na integração de dados para a segurança 

pública. 

 

3.1 A criação do SUSP e o Sinesp como meio e instrumento da Política 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

 

Em 12 de julho de 2018 entrou em vigor a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 

2018, que criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

(PNSPDS) e instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), ficando 

conhecida como lei do SUSP. 

A lei ainda revogou dispositivos da Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012 que 

criava o primeiro modelo do SINESP (Sistema Nacional de Informações de 

Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas) para instituir o novo Sinesp (Sistema 

Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de 

Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas) como meio e 

instrumento da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. 

 A lei de 2018 praticamente não trouxe inovações quanto aos objetivos do 

Sinesp estabelecidos em 2012, sendo eles:  

 
Art. 36. O Sinesp tem por objetivos:  
I - proceder à coleta, análise, atualização, sistematização, integração e 
interpretação de dados e informações relativos às políticas de segurança 
pública e defesa social;  
II - disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras informações para 
auxiliar na formulação, implementação, execução, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas;  
III - promover a integração das redes e sistemas de dados e informações de 
segurança pública e defesa social, criminais, do sistema prisional e sobre 
drogas;  
IV - garantir a interoperabilidade dos sistemas de dados e informações, 
conforme os padrões definidos pelo conselho gestor. (BRASIL, 2018).  

 

A ampliação das ações do Sinesp só fica evidente ao analisar todo o conteúdo 

do marco legal, que também cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 

Social (PNSPDS), e estabelece o Sinesp como meio e instrumento para concretização 

da política. 

A atuação operacional recebeu destaque, sobretudo quanto à eficiência e à 

integração na prestação dos serviços. 
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O Art. 4º estabeleceu como princípios da PNSPDS a eficiência na prevenção, 

o controle, e a repressão das infrações penais (Inc IV, V e VI), bem como em 

situações de emergência e desastre, além de preconizar a otimização de recursos 

(Inc. XIII). 

Já o Art. 5º estabeleceu como Diretriz do PNSPDS o “Atendimento Imediato 

ao Cidadão” (Inc. I), a atuação integrada nas ações de segurança pública, através 

da coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e racionalização dos meios 

(Inc IV e V), além da “Unidade de Registro Policial” (Inc. XXII) e uso do “Sistema 

Integrado de Informações” (Inc. XXIII). 

O Artigo 6º, por sua vez, define como objetivos da política o fomento à 

“Integração Estratégica e Operacional” (Inc I) e a “Padronização de Tecnologia dos 

órgãos de segurança pública” (inc. III). 

Neste mesmo diapasão, o Art. 10 estabeleceu como meio para a integração 

e coordenação dos órgãos as operações integradas (Inc. I) e o compartilhamento e 

a integração das informações de segurança pública (Inc. IV e V cominado com § 4º). 

Destaca-se ainda que a PNSPDS, Artigo 14, inciso I, estabeleceu como 

“responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizar 

sistema padronizado, informatizado e seguro que permita o intercâmbio de 

informações entre os integrantes do Susp.” 

Desta forma, é possível concluir que a PNSPDS busca uma integração 

sistematizada por meios eletrônicos, disponibilizada pelo Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, por meio do Sinesp, que seja interoperável, eficiente e 

transparente, permitindo aos órgãos integrados compartilhar informações relevantes 

que ocorrem em tempo real em suas circunscrições e arredores e solicitar os 

respectivos auxílios quando for necessário. 

 

3.2 Soluções Tecnológicas desenvolvidas pelo Sinesp 

  

O Sinesp, desde sua criação em 2012 e reforçado pela sua nova posição 

alçada em 2018 como meio e instrumento da Política Nacional de Segurança Pública 

e Defesa Social, vem se estabelecendo como uma plataforma integrada de 

informações, implementada em parceria com os entes federados, que possibilita 

consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública, além 
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de subsidiar proposição, acompanhamento e avaliação de políticas públicas 

(BRASIL, 2020).  

 Desta forma, foram desenvolvidas diferentes soluções, as quais passaremos 

a discorrer a seguir de acordo com o Portfólio da Diretoria de Gestão e Integração 

de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública (BRASIL, 2020): 

 

3.2.1 Sinesp Integração 

Solução responsável pela integração tecnológica entre diferentes sistemas de 

tecnologia da informação dos entes federativos, viabilizando a coleta e a difusão de 

dados e informações tanto pelas demais soluções Sinesp, como para sistemas 

externos. 

A principal base atualmente integrada ao Sinesp Integração é a de registro de 

boletins de ocorrência, que em 2019 alcançou o marco de integração entre as 27 

unidades da federação. Dados do Sinesp de julho de 2020 registram o envio de mais 

de 47 milhões de Boletins de Ocorrência (BOs) ao Sinesp Integração. 

Um desafio ainda a ser enfrentado é o Registro de Ocorrência Unificado, para 

permitir o envio de ocorrências das polícias militares, corpos de bombeiros militares 

e outros órgãos distintos da polícia civil, evitando também a duplicidade de registros. 

Além da integração de BOs, o Sinesp Integração recebe e compartilha dados 

de outras diversas bases, como o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) 

e a Base Nacional de Veículos do Denatran.  

Esses dados servem aos órgãos de segurança pública, que através de 

interfaces específicas relacionadas a cada domínio da segurança pública, podem 

analisá-los e interpretá-los de acordo com as respectivas necessidades 

operacionais, investigativas ou estratégicas. 

 

3.2.2 Sinesp PPE 

 O Sinesp PPE (Procedimentos Policiais Eletrônicos) consiste em uma 

interface para registro e gestão de Boletins de Ocorrências e Procedimentos de 

Polícia Judiciária (Inquérito Policial; Auto de Prisão em Flagrante; Auto de 

Apreensão; Termo Circunstanciado de Ocorrência; etc). O sistema ainda permite a 

gestão cartorária e o compartilhamento de dados e informações registradas pelos 

entes usuários da mesma ferramenta. O PPE ainda é o responsável por estabelecer 
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o padrão do Boletim de Ocorrência Nacional, utilizado para referenciar o envio de 

BOs ao Sinesp Integração. 

 Atualmente o Sinesp PPE é utilizado nas Polícias Civis de 08 Estados da 

Federação (AC, AL, AP, PI, RN, RR, SE e TO) e funciona como uma ferramenta 

transacional, que ao ser utilizada pelos profissionais na ponta geram dados 

diretamente para o Sinesp Integração, sem a necessidade de criar serviços para 

tornar as soluções interoperáveis.  

 O Sinesp PPE atualmente é utilizado exclusivamente pelas Polícias 

Judiciárias. Entretanto, já está em andamento o desenvolvimento do módulo de 

Registro de Ocorrência Único ou Boletim de Ocorrência Único, que será 

disponibilizado também para Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Militares. 

 

3.2.3 Sinesp CAD 

 O Sinesp CAD (Central de Atendimento e Despacho) é uma solução de 

registro e gestão de Atendimentos e Despachos de Emergência, que permite o 

atendimento integrado a partir dos tridígitos emergenciais, como 190 (polícia militar), 

191 (ambulâncias – SAMU), 193 (bombeiro militar), ou de outros canais de 

acionamento, abarcando os processos de atendimento da chamada, despacho e 

fechamento dos atendimentos de ocorrências dos diversos órgãos de segurança 

pública. 

 A solução ainda permite a integração operacional entre centrais de 

atendimento e despacho, através da comunicação de ocorrências críticas (alerta 

geral), solicitação de apoio, e transferência de ocorrências, para os órgãos que 

utilizam o sistema.  

 Dados de julho de 2020 reportam que o sistema é utilizado pela Polícia 

Rodoviária Federal em Unidades da Federação (exceto Acre, Espírito Santo e Rio 

Grande do Sul). Na Esfera Estadual é utilizado em 10 Unidades da Federação (AC, 

AP, MA, PA, PI, RJ, RN, RR, RS e SE), entre órgãos como a Polícia Militar, Corpo 

de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Já na esfera municipal, é utilizado no município 

de Porto Alegre/RS; Bento Gonçalves/RS e Mossoró/RN. 

 

3.2.4 Sinesp Infoseg 

 É a solução mais antiga do Sinesp, cujo desenvolvimento iniciou antes mesmo 

da criação do sistema. É responsável pela pesquisa inteligente de informações 
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integradas, de acesso restrito e auditável, através de consultas operacionais, 

investigativas e estratégicas. A solução permite consulta detalhada de dados de 

indivíduos, veículos e armas, e conta atualmente com 105 mil usuários ativos. 

 

3.2.5 Sinesp Análise 

 Solução avançada de Data Warehouse utilizada para análise criminal e 

estatística. A solução permite ainda o cruzamento de dados, construção de painéis 

(dashboards), elaboração de mapas de calor, entre outras ferramentas de Business 

Inteligence (BI). Dados de julho de 2020 reportam que o sistema possui 385 usuários 

ativos, sendo 241 no âmbito da união e 144 nas unidades da federação. 

 

3.2.6 Sinesp Cidadão 

 Solução voltada para aproximar o cidadão das políticas e ações de segurança 

pública. Trata-se de um aplicativo para dispositivos móveis de acesso público. O 

aplicativo permite aos usuários realizarem consultas sobre veículos com restrição, 

bem como incluir uma própria restrição veicular e pesquisar pessoas desaparecidas, 

criminosos perigosos no âmbito nacional e mandados de prisão em aberto. Há ainda, 

em fase de testes, o módulo de participação cidadã, onde o usuário pode realizar 

denúncias de crimes ou desordens públicas. 

 

3.2.7 Sinesp Segurança 

 Ferramenta voltada para a gestão e controle de acesso dos usuários, perfis, 

máquinas e estruturas organizacionais no âmbito da plataforma Sinesp.  

 

3.2.8 Sinesp Saie 

 Sistema de acompanhamento da implantação e expansão do Sinesp, que 

permite aos coordenadores e gestores monitorar a evolução do uso do Sinesp no 

âmbito dos entes federativos.  

 

3.2.9 Rede Sinesp 

 Solução que objetiva permitir a interação e troca de conhecimento entre os 

profissionais de segurança pública usuários do Sinesp. Através do sistema é possível 

difundir notícias, compartilhar conhecimentos, criar grupos de trabalho, entre outras 

funcionalidades de uma rede de socialização entre profissionais. 
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3.2.10 Big Data 

 Plataforma para processamento de dados em larga escala. O Sinesp Big Data 

está em desenvolvimento desde o ano de 2019, e permitirá o processamento de 

dados históricos e em tempo real, de forma distribuída e elástica, servindo como 

infraestrutura computacional para executar uma série de novas aplicações do 

Sinesp, as quais citaremos na sequência. 

 

3.2.11 Sinesp Busca 

 Solução em desenvolvimento que permitirá realizar consultas operacionais, 

investigativas e estratégicas em larga escala, nas diversas bases de dados 

existentes no Sinesp. 

 

3.2.12 Sinesp Tempo Real 

 Solução em desenvolvimento que permitirá o acompanhamento e 

monitoramento em tempo real de diversas bases de dados, como posição de 

ocorrências; posição de apenados; posição de recursos disponíveis; etc. 

 

3.2.13 Sinesp Geointeligência 

 Solução em desenvolvimento que permitirá a análise de eventos espaço 

temporais relacionados com ocorrências de segurança pública, visualizando 

diferentes camadas analíticas como mapas de kernel, modelos preditivos, algoritmos 

de otimização, etc.  

 A partir da evolução do Sinesp Geointeligência, será possível estabelecer a 

“mancha criminal” dinâmica, de forma a identificar as rotas ótimas para policiamento 

preventivo. 

 

3.2.14 Sinesp Agente de Campo 

 O Sinesp Agente de Campo é um aplicativo em desenvolvimento para uso em 

dispositivos móveis, que tem por objetivo precípuo a disponibilidade de informações 

aos operadores de segurança pública que atuam diretamente no atendimento de 

ocorrências, permitindo apoiar a consciência situacional em seu ambiente de 

trabalho.  

A aplicação permitirá ao usuário realizar consultas operacionais, acompanhar 

dados relevantes em tempo real (como ocorrências em andamento); receber 
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ocorrências para atendimento diretamente da central de emergências; registrar 

ocorrências e receber indicativos inteligentes sobre rotas, pessoas e indivíduos.  

Os objetivos e o estágio de desenvolvimento do Sinesp Agente de Campo 

serão detalhados no capítulo cinco, por ser escopo deste estudo.  
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4 BASES DE DADOS PARA OS OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Neste trabalho utiliza-se o conceito de base de dados ou de banco de dados 

de forma genérica como armazenamento de informações: “um conjunto de dados 

organizados de forma a facilitar a pesquisa às informações” (CLARO, 2000). 

O progresso tecnológico na área de banco de dados e integração de 

informação tem evoluído no que tange a avançadas técnicas para facilitar a 

interoperabilidade entre sistemas. Apesar desses avanços, a integração de base de 

dados continua sendo um grande desafio devido às diferentes fontes e repositórios 

de dados homogêneos, uma vez que o que se espera é acessá-los de forma única, 

uniforme, automatizada, segura e negociada (NATALE E OMAR, 2013). 

Na segurança pública não é diferente, a própria divisão e distribuição dos 

órgãos de segurança pública entre os entes federados estabelece a criação de uma 

variedade de sistemas e repositório de dados distintos que necessitam ser 

integrados.  

O estudo de Souza (2003) já apontava a necessidade e viabilidade 

tecnológica de integração destas bases de dados, desde que fossem respeitados 

alguns princípios fundamentais como a padronização de requisitos funcionais e de 

performance, a segurança, a unicidade e a atualidade da informação. 

Conforme visto no capítulo três sobre as diversas soluções do Sinesp, conclui-

se que há, atualmente, duas soluções específicas no âmbito do sistema 

responsáveis por congregar dados e informações das diferentes bases de dados: 

Sinesp Integração e Sinesp Big Data. 

Tanto o Sinesp Integração como o Sinesp Big Data recebem informações de 

diversos sistemas e, após tratar tais dados, os difunde através das inúmeras 

interfaces disponíveis.  

A diferença entre o Sinesp Integração e o Sinesp Big Data consiste no fato de 

o primeiro ser composto por uma base de dados de serviços virtuais (webservices) 

para tornar diversas soluções interoperáveis. Já o Sinesp Big Data possui a previsão 

de processamento em larga escala, para fornecer diretamente um conjunto de 

soluções e interfaces que manipulem uma grande quantidade de dados. 

Segundo o Portfólio da DGI (2020), enquanto o Sinesp Integração reúne 

serviços para recebimento de BOs, Denatran, Sinarm, entre outros, o Big Data 
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recebe e processa dados em tempo real, como posição de viaturas, apenados, 

equipes, câmaras, entre outros. 

Além do Sinesp, no âmbito da Diretoria de Tecnologia de Informação e 

Comunicação do MJSP, há iniciativas de integração de dados no âmbito de diversos 

órgãos, como a base replicada de veículos do DENATRAN, base replicada do Banco 

Nacional de Mandados de Prisão, outras que enviam dados ao MJSP e serão 

tratadas neste capítulo. 

Desta forma, este capítulo pretende descrever o estado da arte das principais 

bases disponíveis ou de interesse para o uso operacional dos órgãos de segurança 

pública, as quais seguem: 

 

a) base de dados de Veículos; 

b) base de dados de Pessoas; 

c) base de dados de Boletins de Ocorrência; 

d) base de hidrantes; 

e) base de Projetos de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

f) base de eventos em tempo real (ocorrências, viaturas, equipes, apenados, 

imagens, stream). 

 

4.1 Veículos 

 

4.1.1 Base Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) 

O Art. 7º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei 9.503/97 define que 

compõem o sistema nacional de trânsito brasileiro: 

 

Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: 
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; 
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito 
do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e 
coordenadores; 
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 
V - a Polícia Rodoviária Federal; 
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e 
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 
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Os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran), por sua vez, são os órgãos 

responsáveis pelo emplacamento dos registros e encontram amparo de criação no 

Art. 8º do CTB. 

 

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os 
respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. 

 

A informação de veículos gerada no Detran é encaminhada diariamente para o 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), órgão que pertence ao Ministério da 

Infraestrutura conforme prevê o Decreto nº 10.368, de 22 de maio de 2020. 

 

DECRETO Nº 10.368, DE 22 DE MAIO DE 2020 
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Infraestrutura e 
remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. 
[...] 
 
ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
[...] 
Art. 2º O Ministério da Infraestrutura possui a seguinte estrutura 
organizacional: 
[...] 
II - órgãos específicos singulares: 
[…] 
c) Secretaria Nacional de Transportes Terrestres: 
[…] 
4. Departamento Nacional de Trânsito - Denatran; (Grifo nosso). 

 

Os dados por sua vez, ao chegarem ao Denatran irão compor a Base Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM 1 , 2020), contando com as características 

veiculares dde todos os automotores do Brasil. 

A base do RENAVAM diariamente é encaminhada para o MJSP possuindo 

atualmente 106.087.057 veículos cadastrados nos 26 estados mais o distrito federal, 

conforme Gráfico 1. Os veículos são distribuídos por grupos do tipo autos, caminhões, 

motos, ônibus e outros, conforme Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 RENAVAM : https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-dados-de-veiculo-na-base-renavam 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-dados-de-veiculo-na-base-renavam
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Gráfico 1 – Veículos emplacados por UF 

 

Fonte: Base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

 

Gráfico 2 – Distribuição de veículos por grupo 

 

Fonte: Base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 
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4.1.2 Base Índice Nacional Roubo ou Furto de Veículos 

Os DETRANs dos estados e do Distrito Federal encaminham, também, as 

restrições de roubo e furto de veículos para o DENATRAN, que inclui ou retira tal 

restrição na Base do Índice Nacional, também conhecida como BIN Roubo ou Furto. 

As restrições da BIN Roubo ou Furto são disponibilizadas para consulta através 

de serviços virtuais aos órgãos de interesse, como o MJSP, seguindo o fluxo (BRASIL, 

2020). 

 

Figura 4 – Fluxo de envio de restrições veiculares criminais para BIN Roubo ou Furto 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Diariamente os dados da BIN ROUBO/FURTO são encaminhados para o MJSP 

e até o mês de julho de 2020 haviam 22.076.394 de registros distribuídos conforme 

Gráfico 3. 

Usuário no estado informa roubo/furto do veículo por 
meio de um boletim de ocorrência presencialmente 
na delegacia ou por meio eletrônico 

Detran do estado 
recebe a notificação 
do BOPC muitas 
vezes de maneira 
manual com vários 
dias de atraso 

Denatran é informado 
pelo Detran dos estados 
muitas vezes por 
processo manual e com 
dias de atraso 

Informação da 
restrição é 
disponibilizada para 
consulta 



 

 

41 

 

Gráfico 3 - Distribuição das ocorrências na BIN Roubo/Furto 

 

Fonte: Base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

 

4.1.3 Limitações de acesso à BIN Roubo ou Furto 

Da mesma forma que a base de emplacamento (RENAVAM), um levantamento 

realizado pela Secretaria de Operações Integradas do MJSP em 2019 (BRASIL, 2019) 

revelou que, à época, a única maneira de acessar a restrições criminais de veículos 

de qualquer origem do país era por meio da Base de Índice Nacional. Entretanto, 

poucos são os estados que acessam a BIN Roubo/Furto, municípios, então, são raros. 

Mesmo os que acessam, fazem por meio de consultas em interfaces 

específicas disponibilizadas, sem automatização ou acompanhamento pelos radares 

ou leitores de placa. 

Ocorre que devido à mobilidade veicular, é comum que veículos envolvidos em 

uma ocorrência que gere restrição de roubo ou furto em determinado estado, se 

desloquem para outro estado da federação que, sem acesso à base nacional, mesmo 

com sistemas de leitura de placa não conseguirá detectar a passagem desses 

veículos em sua região de atuação.  

Sobre a relevância desse fato, tem-se o exemplo do Estado de São Paulo, que 

realizou a integração com o MJSP em junho de 2019 passando, a partir de então, a 

receber alertas de veículos com restrições registradas em outras unidades da 

federação. Observando o Gráfico 4 percebe-se que no período a partir da integração 
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até julho de 2020, cerca de 20% dos alertas gerados foram de veículos com restrições 

registradas em outros estados. 

 

Gráfico 4 – Origem do registro de restrições nos alertas gerados por câmeras OCR 

no Estado de São Paulo  

 

Fonte: Base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

 

4.1.4 Limitações na completude dos dados da BIN Roubo ou Furto 

Além da limitação dos estados e municípios que não acessam a base BIN 

roubo/furto ocorre ainda que essa base possui diversos problemas técnicos de 

integração e utiliza um fluxo negocial que depende de ações, muitas vezes manuais, 

de diversos entes, sem cumprir o princípio de consultar a informação diretamente na 

sua fonte primária. 

Para se ter uma amostra da atualização, analisando os dados enviados ao 

MJSP pelo DENATRAN no dia 11/07/2020, em relação à data-hora do fato de uma 

ocorrência de roubo ou furto, encontram-se ocorrências desde 26/11/2012 (2 

ocorrências) até 11/07/2020 (7 ocorrências). (Base de Dados MJSP, 2020). 

Isto torna evidente que um dos principais problemas desta base é a 

desatualização dos dados, gerada pelos inúmeros passos, muitas vezes não 
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automatizados, para que a informação chegue à base do MJSP e seja difundida aos 

órgãos do SUSP.  

Como exemplo desses passos intermediários, algumas instituições possuem 

em seu organograma uma sessão com objetivo específico da transcrição do boletim 

de ocorrência para enviar os dados para o DETRAN estadual. Na Polícia Civil do 

Distrito Federal há, por exemplo, uma Divisão de Cadastro de Roubo e Furto de 

Veículos que consta no seu regimento interno no Art. 43 conforme Decreto Nº 30.490, 

de 22 de junho de 2009. 

 

Seção IV - Da Divisão de Cadastro de Roubos e Furtos de Veículos 
[...] 
Art.43. A Divisão de Cadastro de Roubos e Furtos de Veículos, unidade 
orgânica de execução, diretamente subordinada ao Departamento de Polícia 
Especializada, tem como atribuições: 
I - Planejar, coordenar, controlar e executar os serviços de identificação de 
veículos automotores e de cadastro de roubos e furtos de veículos e 
respectivos agregados; 
II - Registrar e controlar em banco de dados, informações sobre roubo e furtos 
e restrições administrativas de veículos automotores; 
III - Executar a baixa de registros de roubo, furto e restrições administrativas, 
constantes no cadastro de veículos automotores, referentes aos fatos 
ocorridos no Distrito Federal; 
IV - Elaborar relatório mensal de arrecadação de taxas na execução dos 
serviços de suas atribuições. (Grifo nosso). 

 

4.1.5 Proposta de alteração no fluxo de envio de restrições veiculares ao MJSP 

Diante do cenário apresentado, pode-se propor uma redução nos passos 

previstos, de forma a enviar as informações de restrições criminais veiculares 

diretamente ao MJSP, o que pode ser feito através dos Boletins de Ocorrência Policial, 

conforme fluxo exposto na Figura 5. 

Certamente esta proposta precisa ser analisada a partir de diversas acepções, 

entre as quais destaca-se as seguintes: 

a) A responsabilidade do controle da situação criminal de um veículo 

passará a ser do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e não mais do 

DENATRAN, sendo necessária uma adequação normativa sobre o assunto, com vista 

a atender os enunciados do Susp e da Política Nacional de Segurança Pública. 

b) O MJSP passará então a manter uma Base Nacional de Restrições 

Criminais Veiculares. Para tal, fará uso da base referencial do RENAVAN de 

emplacamento e características veiculares, e das demais bases de informações de 

ocorrências criminais. 
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c) O boletim de ocorrência registrado nas polícias e integrados ao MJSP 

por meio do Sinesp (Sinesp PPE ou Sinesp Integração, conforme detalhado na seção 

4.3) passará a ser a fonte primária da informação de roubo, furto ou outra restrição 

criminal a ser incluída na base nacional de veículos do MJSP. 

d) Além das restrições criminais, o MJSP também manterá uma base 

nacional de alertas temporários de restrições criminais (24 a 72 horas), oriundos das 

Centrais de Atendimento e Despacho dos entes federativos e de aplicativos, como o 

Sinesp Cidadão, que permitem a informação de uma ocorrência, porém sem substituir 

o Boletim de Ocorrência.  

e) Tanto o DENATRAN como os DETRANS estaduais deverão ter acesso 

à base de restrições criminais veiculares do MJSP por meio de serviços virtuais 

(webservices). 

 

Figura 5 – Proposta de novo fluxo para envio direto de restrições veiculares 

ao MJSP 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Usuário no estado 
informa roubo/furto do 
veículo por meio de 
um boletim de 
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presencialmente na 
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eletrônico. 

MJSP recebe 
BOPC 

Fluxo atual 

Proposta do novo fluxo 
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Outra vantagem dessa proposta é que atualmente somente as situações de 

furto e roubo de veículo são consideradas e, no formato proposto, várias outras 

naturezas poderiam ser consideradas como sequestro, desaparecimento, ação 

criminosa, estelionato, apropriação indébita, etc. 

Além disso, veículos cuja restrição seja apontada no curso de uma investigação 

criminal por parte de alguma polícia judiciária, poderá, também, relatar a situação em 

BO específico ou alerta temporário, permitindo a interceptação do veículo por parte 

de qualquer polícia de ordem pública que esteja integrada ao sistema. 

A título de exemplo, suponha-se o seguinte caso hipotético. Durante uma 

investigação na cidade de São José do Rio Preto / SP, os agentes da Polícia Civil 

descobriram, por meio de câmeras de videomonitoramento, qual o veículo que foi 

utilizado por criminosos para roubo a um comércio. 

Se o boletim de ocorrência for feito, os dados do veículo lançado e as 

informações lançadas no campo histórico, o BO, ao chegar ao conhecimento do 

MJSP, de maneira imediata e automática já poderá ser usado na base de referência 

para a produção de alertas nos sistemas de consciência situacional interligados. 

Os detalhes da situação poderiam ser descritos no histórico do Boletim de 

Ocorrência, podendo ser: “Trata-se de veículo utilizado para a prática de ilícitos 

penais. Caso o veículo seja conduzido por FULANO DE TAL, que poderá portar 

identificação de JOÃO DA SILVA, solicito a condução para o 27º Distrito Policial, 

informando o IP Nº 217/20. Na abordagem verificar laterais das portas onde por vezes 

o infrator costuma guardar armamento”. Ou seja, bastará a informação ser 

suficientemente clara para uma abordagem policial, que por vezes ocorre em local 

inóspito, sem comunicação e até em outro estado. 

Em relação ao atendimento emergencial das Polícias Militares e Guardas Civis 

Metropolitanas e/ou Municipais, as informações de furto e roubo de veículos bem 

como de outras situações também devem ser captadas e enviadas para a base 

nacional em um segmento que podemos definir como sendo de alertas temporários. 

Com isso supre-se a vacância entre o fato, a formalização e a persistência da 

informação nos bancos de dados. 

Para cada localidade pode ser definido o “tempo de vida” – TTL (time to life) do 

alerta deixando-o mais adequado a cada região. 

Da mesma forma pode ser feito com as centrais de atendimento municipais que 

podem enviar suas informações como alertas para a base nacional. 
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A informação do alerta é considerada ativa dentro do seu TTL até que ocorra a 

formalização do registro e o alerta se transforme em restrição. 

Nesse cenário não só os tradicionais furto e roubo podem ser enviados como 

notificações próprias do serviço de polícia ostensiva e ordem pública como ação 

criminosa, acidente de trânsito, suspeitos e demais naturezas. 

Para o melhor cenário as informações das centrais de atendimento devem ser 

enviadas de imediato para a base referencial de alertas do MJSP (Figura 6). 

 

Figura 6 – Envio de alertas das centrais de atendimento e despacho (CADs) 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Nesse mesmo cenário incluem-se os alertas gerados pelo CAD Sinesp e pelo 

aplicativo Sinesp Cidadão, já citados no capítulo três.  

 

Figura 7 - Nova versão do Sinesp Cidadão que permite o lançamento de restrições 
veiculares 

 

Fonte: Sinesp Cidadão (aplicativo) 
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No caso do Sinesp Cidadão, com a possibilidade da inclusão de restrições 

veiculares, em caso de furto e roubo de veículo, o próprio cidadão já poderá gerar o 

alerta de maneira que este fique ativo para os integrantes do SUSP integrados ao 

MJSP bem como gere informações para os alertas nos sistemas de radares (Figura 

7). As informações enviadas pelo MJSP permanecem ativas durante o TTL e tornam-

se persistentes após a formalização por meio de BO. 

 

4.2  Pessoas 

 

A base de pessoas possui diversos repositórios referenciais, os quais 

apresenta-se os seguintes: 

 

● Registro Geral de Identificação (RG) 

● Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

● Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

● Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); 

● Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED); 

● Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH); 

● Base Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). 

 

O Registro Geral, também chamado de Carteira de Identidade, é emitido pelos 

institutos de identificação, por força do Decreto 9.278, de 05 de fevereiro de 2018. 

Os institutos de identificação fazem parte do SUSP e estão previstos na Lei 

13.675, de 11 de junho 2018. 

 

Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que 
tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança 
Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da 
Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas 
municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, 
que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, 
sistêmica e harmônica. 
[...] 
§ 2º São integrantes operacionais do Susp: 
[...] 
X - institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação; 
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O Decreto 9.278 de 2018 exige somente a apresentação da certidão de 

nascimento como documento obrigatório para expedição do RG. 

Além disso, o número do Registro Geral continua sendo gerado pelo órgão 

emitente, o que provoca ambiguidades e dificuldades no estabelecimento de padrões 

referenciais em uma base nacional.  

Destaca-se que qualquer cidadão, de posse de uma certidão de nascimento, 

pode dirigir-se a um instituto de identificação em qualquer estado e possuir distintos 

RGs. 

Portanto, a base de dados de RG ainda é um desafio para ser utilizada como 

referência em sistemas nacionais, sendo que há inúmeros esforços, nos três poderes 

da federação, para buscar uma solução para esta problemática.  

 

4.2.1 Cadastro de Pessoas Físicas 

Atualmente a Receita Federal do Brasil (RFB) mantém o Cadastro Nacional de 

Pessoas Físicas (CPF) e é responsável por disponibilizar os dados não protegidos por 

sigilo fiscal a órgãos e entidades da Administração Pública Federal, nos termos da 

Portaria RFB nº 1384, de 09 de setembro de 2016. 

Assim, os dados básicos do CPF são enviados ao MJSP possuindo, em julho 

de 2020, 251.372.147 registros distribuídos conforme Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Distribuição de CPF por Unidade da Federação 

 

Fonte: Base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

 

Os dados enviados pela Receita para o MJSP contêm as referências cadastrais 

básicas da pessoa física como dados de filiação, data de nascimento, endereço e 

profissão, servindo aos propósitos para identificação (BRASIL, 2016). 

Não há dados fotográficos nem biométricos na base de CPF. A opção mais 

próxima de uma base nacional com fotos é o Registro Nacional de Carteira de 
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Habilitação (RENACH) (BRASIL, 2015). Outra base possível com fotos seria a base 

nacional de eleitores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Portal TSE). Ocorre que 

nem uma, nem outra possui a totalidade dos cidadãos brasileiros. 

Outra opção para a identificação seria, então, a biometria, que também esbarra 

em alguns problemas. O primeiro é semelhante ao do reconhecimento facial, a 

ausência de uma base nacional, e na atualidade a que chegaria mais próxima a isso 

seria a base do TSE, mas apenas uma parte da massa de eleitores está com a 

biometria registrada (Portal TSE, 2020). 

O segundo problema está nas pessoas que possuem contato com produtos de 

limpeza ou trabalhadores da construção civil que podem perder temporariamente a 

identificação2. 

Tirando os problemas da identificação de pessoas, pode-se aceitar que a base 

CPF é a melhor base para termos como base referencial de chave para identificação 

de pessoas físicas. 

 

4.2.2 Cadastro de Pessoas Jurídicas 

Também mantida pela RFB possui os dados cadastrais das pessoas jurídicas 

em âmbito nacional e pode disponibilizá-los aos órgãos da Administração Pública 

Federal nos termos da Portaria RFB nº 1384, de 09 de setembro de 2016. 

Possui dados de estabelecimentos jurídicos como natureza, sócios, quantidade 

de funcionários, contadores e empresas sucessoras. 

 

Gráfico 6 – Distribuição de estabelecimentos com CNPJ por Unidade da Federação 

 

Fonte: Base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

                                                 
2 Perda de impressões digitais gera problemas da identificação: 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/perda-de-impressoes-digitais-causa-problemas-de-
identificacao.html 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/perda-de-impressoes-digitais-causa-problemas-de-identificacao.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/perda-de-impressoes-digitais-causa-problemas-de-identificacao.html
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Assim como o CPF, a RFB envia os dados de CNPJ ao MJSP para fins de 

consulta, sendo a atualização de ambos quinzenal. 

Sua distribuição quantitativa de informações por estado na base disponibilizada 

ao MJSP é a estipulada no Gráfico 6. 

 

4.2.3 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

A base RAIS contém todas as informações empregatícias do funcionário CLT 

ou público e atualmente possui mais de 80 campos com informações (BRASIL, 2020). 

Atualmente é uma das bases mais ricas em informação e o MJSP recebe os 

dados desde 1985, permitindo diversos cruzamentos de dados como a extração da 

relação de todos os funcionários de uma determinada empresa. 

A consolidação da base é anual ocorrendo no mês de agosto. Ex: agosto de 

2020 estará disponível a RAIS 2019. 

A distribuição da quantidade de informações da RAIS disponível no MJSP é a 

seguinte: 

 

Gráfico 7 – Distribuição das informações da RAIS por Unidade da Federação 

 

Fonte: Base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

 

 4.2.4 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

Uma versão mais resumida da RAIS contém as informações de admissões e 

demissões de funcionários. Sua atualização no MJSP é mensal. Contém dados 

básicos do funcionário e seu vínculo com a empresa (BRASIL, 2020). 

 

 4.2.4 Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) 

Possui as informações dos condutores habilitados em âmbito nacional. Além 

dessas informações possui as fotos atuais e anteriores em uma qualidade que permite 
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treinar um algoritmo de reconhecimento facial. Além disso, em alguns registros possui 

informações biométricas (BRASIL, 2015). 

Esta base atualmente é o ponto inicial para uma identificação do cidadão em 

conjunto com a base CPF. 

 

 4.2.5 Base Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) 

A Base Nacional de Mandado de Prisão é mantida pelo Conselho Nacional de 

Justiça e enviada ao MJSP através de serviços e contém, em âmbito nacional, as 

peças relacionadas aos mandados de prisão, alvarás de soltura e demais peças 

relacionadas ao tema (CNJ, 2020). 

Atualmente possui o quantitativo de peças por tipo, conforme o Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Quantitativo de peças da BNMP 

 

Fonte: Base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

 

4.2.6 Considerações sobre as bases de pessoas 

É comum nos sistemas estaduais e até mesmo da união se utilizar as 

informações do RG para realizar busca por pessoas. Isso pode gerar algumas 

complicações. O RG é estadual e pode ser encontrado o mesmo número em vários 

estados. Outro complicador é a confusão que resulta em se inserir ou não o dígito 

verificador. Se o dígito for acrescentado pode até alterar o resultado da pesquisa. Na 

base CPF isso não ocorre. Os dois últimos dígitos do CPF devem sempre ser 

informados e servem como verificação do registro. Portanto, propõe-se o incentivo do 

uso do CPF como chave principal de busca na identificação do cidadão. Além do CPF, 

é possível se estabelecer outros padrões de busca que sejam combinados, como: 
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● busca por nome e data de nascimento; 

● busca por nome e nome da mãe; 

● busca por nome, nome da mãe e data de nascimento. 

 

Como exemplo, foi utilizado o nome de um dos autores deste trabalho na base 

de dados de CPF, que retornou 22 registros. 

 

Figura 8 – Resultado de busca fonética por nome na base de CPF 

 

Fonte: Base de CPF (RFB) disponível na base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

 

Fazendo essa mesma busca para um nome mais comum, como "José da 

Silva”, foi praticamente inviável de listar, pois o sistema retornou 19.381 registros.  

Mas se em ambas as buscas fosse utilizada a combinação de filtros de data 

de nascimento, o resultado seria o cenário seguinte, razoável de ser apresentado em 

um aplicativo para o agente de campo, por exemplo. 
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Figura 9 – Resultado de busca por nome combinado com a data de nascimento na 
base de CPF 

 

Fonte: Base de CPF (RFB) disponível na base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

 

Figura 10 – Resultado de busca fonética por nome “José da Silva” combinado com a 
data de nascimento na base de CPF 

 

Fonte: Base de CPF (RFB) disponível na base de dados MJSP. Atualizado em: 15/07/2020 

 

Tendo como base o nome mais comum, a combinação de pesquisa com a 

data de nascimento é suficiente para a busca fonética direta na base de CPF, da qual 

partirá (com o número de CPF) para buscar as informações nas demais bases como 

condutores, veículos, BNMP, etc. 

 

4.3 Base Nacional de Boletins de Ocorrência 

  

De acordo com o Portal de Dados MJ (BRASIL, 2020), os primeiros esforços 

da Secretaria Nacional de Segurança Pública vinculada ao Ministério da Justiça e 

Segurança Pública para integrar dados de ocorrências criminais iniciaram em 2001, e 

tinha como objetivo precípuo monitorar as políticas públicas implementadas pela 

União através da então recente criação da pasta e do Fundo Nacional de Segurança 

Pública (BRASIL, 2020).  

 Em 2004 a coleta passou a ser informatizada por meio do Sistema Nacional de 

Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal - SinespJC, que consistia no envio 

mensal de formulários eletrônicos por parte de gestores estaduais do sistema 

(BRASIL, 2020).  

A partir de 2012, com a instituição do Sistema Nacional de Informações de 

Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP, por meio da Lei nº 12.681/12, 

iniciou-se o desenvolvimento das soluções atuais do Sinesp já tratadas no capítulo 3, 
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entre elas o Sinesp PPE e o Sinesp Integração, que permitiram a obtenção direta da 

fonte primária dos dados criminais - os boletins de ocorrências criminais - a partir de 

2015 (BRASIL, 2020).  

Isto permitiu a criação da Base Nacional de Boletins de Ocorrências, que 

consiste na integração dos BOs produzidos pelo próprio sistema de procedimentos 

policiais eletrônicos, disponibilizado pelo Governo Federal para uso dos entes 

federativos (Sinesp PPE), com aqueles BOs produzidos pelos sistemas estaduais e 

enviados de forma automatizada (webservice) para a base nacional (Sinesp 

Integração). 

Entretanto, foi após a criação do SUSP em 2018, por meio da Lei 

13.3675/2018, que houve um processo de aceleração na integração dos BOs ao 

Sinesp Integração, partindo de 10 (dez) estados integrados em junho de 2018 para a 

totalidade das unidades federativas no início de 2020.  

 

Figura 11 – Comparação do status de implantação do Sinesp Integração no período 
anterior à Lei do Susp e a situação atual 

 

Fonte: Sinesp SAIE. Atualizado em 26/07/2020 

 

Além da possibilidade acesso direto à fonte primária dos dados criminais, a 

tecnologia automatizada do Sinesp Integração, permite o acesso aos dados criminais 

praticamente em tempo real, o que possibilita não só avaliar políticas públicas, mas 
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também utilizar tais dados operacionalmente, sobretudo no fornecimento de 

informações para consciência situacional. 

A Tabela 1, retirada do Sinesp SAIE (Sistema de Acompanhamento da 

Implantação e Expansão do Sinesp) apresenta as datas e horas dos últimos boletins 

enviados, com atualização às 11:30 do dia 26/07/2020: 

 

Tabela 1 – Data de Último envio de Boletim de Ocorrência 

N Estado Data do último 
envio 

Dias sem 
enviar 

Nº Estado Data do último 
envio 

Dias sem 
enviar 

1 RJ 26/07/2020 11:27 0 15 CE 26/07/2020 10:57 0 

2 BA 26/07/2020 11:26 0 16 DF 26/07/2020 10:57 0 

3 MG 26/07/2020 11:26 0 17 MS 26/07/2020 10:03 0 

4 SE 26/07/2020 11:25 0 18 RR 26/07/2020 09:50 0 

5 RN 26/07/2020 11:25 0 19 PB 26/07/2020 09:45 0 

6 AL 26/07/2020 11:25 0 20 RS 26/07/2020 08:58 0 

7 MA 26/07/2020 11:24 0 21 PE 26/07/2020 08:48 0 

8 AM 26/07/2020 11:20 0 22 PR 26/07/2020 07:21 0 

9 PI 26/07/20 20 11:20 0 23 SP 25/07/2020 23:05 0 

10 AP 26/07/2020 11:20 0 24 PA 25/07/2020 15:30 0 

11 GO 26/07/2020 11:17 0 25 SC 24/07/2020 23:57 1 

12 AC 26/07/2020 11:10 0 26 RO 20/07/2020 09:57 6 

13 TO 26/07/2020 11:05 0 27 ES 18/07/2020 09:25 8 

14 MT 26/07/2020 11:03 0     

Fonte: Sinesp SAIE. Atualizado em 26/07/2020 às 11:30 

 

Como pode ser analisado, pelo menos 16 (dezesseis) estados enviaram BOs 

em menos de 1 (uma) hora. E apenas três estados (SC, RO e ES) superaram a marca 

de 24 horas do último envio, sendo que no caso dos estados de Rondônia e Espírito 

Santo a falta de atualização decorre de problemas técnicos em tratamento. 

Isto demonstra que com a base de dados nacional de Boletins de Ocorrências 

praticamente on-line, propostas como as apresentadas na seção 4.1, sobre capturar 

as restrições criminais veiculares diretamente dos Boletins de Ocorrência, são 

plenamente factíveis.  

Além de utilizar da base para inferir restrições em tempo real, a grande 

quantidade de dados dos BOs, permite que tais dados sejam utilizados na projeção 
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de indicadores de risco de determinadas pessoas, veículos e locais. Ao todo, são mais 

de 47 milhões de boletins de ocorrência de todo o Brasil, conforme gráfico abaixo 

extraído do SAIE. 

Os dados enviados para o Sinesp Integração são baseados na padronização 

de boletins de ocorrência estabelecida para o Sinesp PPE, de forma a haver uma 

compatibilização em torno das informações. É utilizado o webservice com protocolo 

SOAP (protocolo simples de acesso a objetos), e a padronização é alcançada através 

dos endpoints (URLs) disponibilizados que obedecem ao Guia de Integração 

disponibilizado pelo MJSP (BRASIL, 2020). Há também um rol de serviços referenciais 

denominados de Dados Corporativos, para permitir a compatibilização das tabelas 

estaduais com aquelas padronizadas pelo MJSP, como naturezas, objetos, tipos de 

local, tipos de envolvimento, etc3. 

 

Gráfico 9 – Total de BOs enviados pelos Estados para o Sinesp Integração 

 

 Fonte: Sinesp SAIE. Atualizado em 26/07/2020 às 11:30 

 

                                                 
3 Informação fornecida por Andre Guedes Leandro, servidor mobilizado da Senasp/MJSP, em julho de 
2020. 
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Uma carência ainda relacionada à integração dos BOs é o envio de ocorrências 

registradas por outros órgãos distintos das polícias judiciárias. Atualmente, o sistema 

não está preparado para receber ocorrências das polícias militares, corpos de 

bombeiros militares ou guardas municipais.  

 O caminho a ser percorrido será o mesmo trilhado pelo consolidado “BO 

Criminal” das polícias judiciárias. Inicialmente será desenvolvido, na plataforma PPE, 

o módulo de Boletim de Ocorrência Único, que permitirá o registro de ocorrências 

pelos diversos órgãos que compõem o SUSP, e cuja padronização será validada pelos 

conselhos e colegiados nacionais dos respectivos órgãos.  Concluída essa etapa, o 

Sinesp Integração será evoluído para receber o BO Único tanto dos órgãos que 

optarem por utilizar este módulo específico no Sinesp PPE, como dos demais que 

utilizarem sistemas próprios e se adaptarem à padronização estabelecida. 

 

4.4 Base de hidrantes 

 

A base de hidrantes, muito útil para os Corpos de Bombeiros Militares, pode 

ser construída tendo como referência a planta municipal e atualizada pelos postos de 

bombeiros responsáveis pela área territorial, atualizando com informações como 

vazão, tipo e, por vezes, criando um selo de conformidade. 

Apresentada a planta em conjunto com um sistema de atendimento e despacho 

(CAD) ou aplicativo de dispositivo móvel voltado para o agente de campo, permite que 

as equipes de serviço tomem conhecimento do ponto de abastecimento mais próximo 

no caso de uma ocorrência. 

Essa proposta foi implementada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná 

em 2017, que desenvolveu um aplicativo localizador de hidrantes em um projeto piloto 

no 1º Grupamento de Bombeiros situado em Curitiba. Os hidrantes são classificados 

por cores no aplicativo conforme sua vazão, e o GPS localiza o ponto do usuário, para 

que ele mesmo escolha o hidrante mais próximo e trace uma rota até o local (CBMPR, 

2017). O MJSP ainda não dispõe de integrações neste sentido. 

 

4.5 Base de Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

 

A planta de edificações vistoriadas regularmente pelos corpos de bombeiros 

pode ser vinculada ao endereço georeferenciado da edificação e ao CNPJ do 
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estabelecimento, para fins de disponibilidade direta aos agentes de campo de equipes 

empenhadas no caso de incêndio, desabamento ou outras ocorrências que 

necessitem de um conhecimento prévio do local, inclusive policial. 

 Muitos Corpos de Bombeiros, como o do Espírito Santo (CBMES), já possuem 

sistemas próprios de atividades técnicas, voltados para a gestão de análise de 

projetos e vistorias de segurança contra incêndio e pânico. A base de dados desses 

sistemas contém os “formulários técnicos”, onde constam todas as medidas de 

segurança contra incêndio e pânico de uma edificação, bem como a planta da 

edificação, no caso de haver projeto técnico analisado, e servem como fonte de dados 

para os agentes de campo, bastando prover a integração entre sistemas para 

disponibilizar as informações diretamente para aplicativo desses operadores 

(informação verbal)4.  

 O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), através do 5º 

Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM) em Uberlândia, iniciou um projeto piloto neste 

sentido, integrando as bases de dados do seu sistema de gerenciamento de 

atividades técnicas com o sistema de regulação de emergência do batalhão 

(informação verbal)5.  

 Ao registrar a localização de uma ocorrência na central de regulação de 

emergência, o sistema lista quais são as edificações com registro próximas do local. 

É possível selecionar as edificações listadas e visualizar as informações das medidas 

de segurança contra incêndio e a planta baixa do projeto de segurança (FALCÃO, 

2020). O MJSP ainda não dispõe de integrações neste sentido. 

 

4.6 Base de Eventos em Tempo Real 

 

Os sistemas que analisam dados em tempo real, são aqueles que reagem a 

estímulos oriundos do seu ambiente em prazos específicos, sob pena de ocorrer uma 

falha temporal. Portanto, o comportamento correto de um sistema de tempo real, além 

de fornecer resultados íntegros, deve atender os requisitos de tempo especificados, 

caso contrário poderá ser sem utilidade ou até representar uma ameaça (FARINES, 

FRAGA E OLIVEIRA, 2000). 

                                                 
4 Informação fornecida pelo Tenente Coronel Adrison Cosme, chefe do Centro de Atividades Técnicas do 

CBMES, em 26 jul. 2020. 
5 Informação fornecida pelo Capitão Gustavo Falcão do 5º BBM do CBMMG, em 26 jul. 2020. 
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No domínio da Segurança Pública, tais sistemas têm sido comumente 

utilizados no contexto das Smart Cities (cidades inteligentes). Com o rápido processo 

de urbanização das cidades, surge-se uma série de problemas, entre eles os de 

segurança. Como solução para esta complexidade, as Smart Cities surgem como 

solução para manter a segurança de seus cidadãos utilizando de sensores e dados 

em tempo real (PARK E LEE; 2020).  

 

4.6.1 Sinesp Tempo Real 

Conforme introduzido no Capítulo 3 do presente trabalho, o MJSP iniciou em 

2019 o Projeto Sinesp Big Data, que consta entre suas soluções o Sinesp Tempo 

Real.  

De acordo com o Guia de Integração do Sinesp Big Data o escopo do Sinesp 

Tempo Real consiste no monitoramento inteligente para rápida intervenção, a partir 

de dados de eventos em tempo real, como: acompanhamento de ocorrências em 

tempo real; dados de viaturas (equipes de serviço); dados de tornozelados (pessoas, 

normalmente condenadas, com equipamento de monitoração eletrônica); dados de 

câmeras (posição e stream) e dados de fotossensores (dados de passagens de 

veículos por equipamentos OCR).  

Ainda de acordo com o guia, o envio de dados de eventos em tempo real não 

se limita aos exemplificados, cabendo ao ente federado propor a integração de outros 

dados.  

Cabe ressaltar que a proposta atual do MJSP, por intermédio da Coordenação 

Geral de Integração de Dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), 

consiste em difundir os dados em tempo real de forma direta exclusivamente para o 

próprio estado que envia os dados, e por meio das interfaces do Sinesp Big Data 

(tempo real, busca e agente de campo).  

Ou seja, os dados de equipes de serviço, tornozelados, ocorrências e câmeras 

de determinado estado, em tempo real, somente serão visualizados pelo próprio 

estado. Entretanto, é possível vislumbrar o cruzamento de informações com as 

demais bases de dados para averiguar situações suspeitas.  

Por exemplo, no caso de um tornozelado que ao mesmo tempo conste sua 

localização no estado do Paraná, porém um bilhete ou ingresso seja comprado com 

seu CPF no Estado de Santa Catarina; ou ainda um veículo de mesma placa que 

passe por fotossensores em estados distintos em um período curto de tempo; em 
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ambas as situações, o sistema de consciência situacional poderia alertar aos órgãos 

de segurança pública envolvidos.  

 

4.6.2 Sinesp CAD 

O Sinesp CAD, ao fazer o gerenciamento das ocorrências em andamento e 

recursos disponíveis, possui estas bases de dados continuamente atualizadas, 

podendo fornecer tais informações para sistemas inteligentes de consciência 

situacional.  

É o caso da integração entre o Sinesp CAD e o Sinesp Agente de Campo, que 

permitirá o acompanhamento online tanto por parte da central de emergência, como 

pelo próprio Agente de Campo, de todas as ocorrências em andamento e recursos 

disponíveis na região de atuação do usuário que estiver de serviço. 

Assim, foram construídos série de webservices para permitir a 

interoperabilidade dos sistemas: listar ocorrências a partir de parâmetros informados; 

detalhar ocorrência a partir do UUID; consultar equipes ativas por CPF; consultar 

equipes ativas por Agência ou Região de Atuação; informar localização do Agente de 

Campo. 

 Embora tais webservices tenham sido construídos visando à integração do 

Sinesp CAD com o Agente de Campo, todos foram disponibilizados em um 

barramento de serviços, podendo ser utilizados por outros sistemas de consciência 

situacional do ente federado que utiliza o Sinesp CAD, ou ainda pelo próprio Sinesp 

Tempo Real acima citado. 

 

4.6.3 Dados em Streaming 

 Dados em streaming são definidos como a emissão contínua de dados 

(ZIKOPOULOS et al, 2011). A título de exemplo, elencam-se abaixo os seguintes 

sistemas de emissão contínua de dados no domínio da Segurança Pública.  

 

4.6.3.1 Sistemas de radares com tecnologia OCR 

Atualmente tem sido um dos principais stream conectado nos sistemas de 

segurança pública. O funcionamento dos radares funciona de forma que o leitor 

(radar) percebe que um veículo passou por meio de feixes na via que podem ser 

magnéticos ou por laser, identifica, reconhece a placa e encaminha por meio de um 

sinal online. 
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Os sistemas de segurança criam então “filas” para receber os dados e 

encaminham para o tratamento por meio do cruzamento com as bases referenciais ou 

mesmo agrupamento do stream. 

A integração destes sistemas culminou na criação, no âmbito do MJSP, do 

Sistema Córtex, que recebe, por meio de filas, os dados de streaming enviados pelos 

sistemas gestores das Câmeras OCR, e cruza tais dados com as demais bases que 

dispõe (Figura 12). 

 

Figura 12 – Cenário de stream do sistema Córtex do MJSP 

 

Fonte: Sistema Córtex do MJSP 

 

Figura 13 – Sistema de Radares integrados no sistema Córtex MJSP 

 

Fonte: Sistema Córtex do MJSP 
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Atualmente existem diversos sistemas de OCR no âmbito federal, estadual e 

municipal. Portanto, o papel do MJSP deve ser de integrar todos estes sistemas, 

formando uma grande rede de sensores (Figura 13). 

Após cruzar os dados de streaming com a base de restrições criminais 

veiculares, o Córtex identifica se algum veículo que passou pelo OCR possui restrição 

e, em caso afirmativo, retornam alertas para os órgãos de segurança pública 

integrantes do SUSP da região geográfica de atuação (Figura 14). 

 

Figura 14 – Fluxo de Integração dos sistemas de OCR 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Quanto ao tipo de alerta a ser retornado aos integrantes do SUSP, tem-se o 

PARECER n. 01435/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, que originalmente responde 

um questionamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), deixa 

externar que o compartilhamento de dados com os integrantes do SUSP deve levar 

em consideração a atividade finalística do órgão. 

 

3. DA CONCLUSÃO 
[...] 
25. Ante o exposto, por meio de interpretação sistemático-teleológica dos Art. 
9º, § 1º, inc. XV da Lei nº 13.675/2018 c/c Art. 24, incs. XVII e XVIII da Lei nº 
10.233/2001 c/c Art. 7º, Art. 10, inc. XXV, Art. 21, inc. VIII e Anexo I , estes 
últimos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - ANTT pode ser considera como "agentes de 
trânsito", entendida esta como entidade executiva rodoviária integrante do 
Sistema Nacional de Trânsito. Isso permite, com base no Art. 10, inc. IV, da 
Lei nº 13.675/2018, o compartilhamento de informações, intercâmbio de 
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conhecimentos técnicos e científicos e integração das informações e dos 
dados de segurança pública por meio do Sinesp. 
26. Todavia, o compartilhamento deve ser compatível com a atividade 
finalística da ANTT. 
27. Quanto às informações do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), 
insta ouvir a Agência Brasileira de Inteligência, porquanto esta é um órgão da 
Presidência da República, cujo assessoramento jurídico é elaborado pela 
SAJ/PR. (Grifo nosso) (CONJUR/MJSP, 2019). 

 

Frente a esse parecer, evidencia-se que o tipo de alerta a ser enviado deve 

estar relacionado com as atividades finalísticas de cada órgão. 

Em relação à forma de entrega dos alertas para os integrantes do SUSP, assim 

como nas demais bases, o MJSP deve estar preparado para compartilhar os dados 

tanto por meio de interface própria (Soluções Sinesp, por exemplo), como por meio 

de serviço virtual, que será tratado adiante na seção 4.7.  

 

4.6.3.2 WAZE for cities 

O programa WAZE for cities (WAZE, 2020), provê a parceria da empresa de 

mobilidade urbana com os órgãos públicos de maneira a criar um cenário de 

consciência situacional utilizando as informações que os usuários postam em suas 

plataformas. Além dos usuários o próprio governo por meio de um painel pode lançar 

alertas como eventos, obras públicas, interdições em vias de modo a informar a 

população (Figura 15). 

A utilização do WAZE for cities seria muito interessante no cenário da greve 

dos caminhoneiros ocorrida em 2018, por exemplo, mostrando as vias que estão 

interditadas, postos de combustíveis que ainda possuem reservas, eventos de 

manifestação e demais informações. 

A adesão pelo órgão público é feita no portal do programa onde podem ser 

encontradas as cláusulas do contrato bem como demais informações. 

Como casos de uso podemos citar os que estão no próprio site do programa 

(WAZE, 2020) como resposta a crises, nas fases de preparação e evacuação em 

casos de furacão, como em Ramat Gan, Israel em 2017; Uso no direcionamento de 

tráfego na Cidade do Rio de Janeiro durante a realização dos jogos olímpicos em 2016 

e nas eleições presidenciais de 2018; Uso durante a tempestade Stella nos estados 

de Nova Iorque e Nova Jersey onde as autoridades utilizaram o WAZE para informar 

sobre as mudanças nas estradas em 2017; entre outros. 
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Figura 15 – Utilização do WAZE for cities por órgãos públicos, para informar eventos 
ligados à mobilidade urbana 

 

Fonte: Waze (2020) 

 

 Até julho de 2020, o MJSP não possuía integração com o sistema WAZE for 

cities. 

 

4.6.3.3 Nota Fiscal Eletrônica 

Muitos estados lançaram programas incentivando aos consumidores a informar 

o CPF no momento da compra em estabelecimentos comerciais, com o objetivo de 

controlar a tributação fiscal do comércio, o ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) e a combater a sonegação de impostos (SERASA, 2020). 

Essas informações são enviadas por meio eletrônico em tempo real para a 

Secretaria Estadual da Fazenda. 

Ressalvado o sigilo fiscal, as informações relativas ao CPF do comprador, do 

CNPJ do estabelecimento e a data hora da compra podem ser enviadas por stream 

para o MJSP, onde seriam comparadas com a base de mandados de prisão em aberto 

da BNMP.  

Desta forma, os programas de Nota Fiscal Eletrônica podem atuar como 

sensores para alertar movimentações de indivíduos que tenham mandados de prisão 

em aberto. 
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Figura 16 - Fluxo do disparo de alerta utilizando nFe 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

O MJSP ainda não dispõe de nenhuma integração com estados que possuam 

este tipo de sensor por registro de CPF em nota fiscal eletrônica. 

 

4.6.3.4 Bilhetagem Eletrônica 

Bilhetagem eletrônica é o termo utilizado para a moderna emissão de 

passagens de ônibus estaduais e interestaduais que substitui os meios de pagamento 

convencionais (dinheiro, vale-transporte em papel, passagens impressas em papel, 

etc.) por cartões com chip. Os passageiros informam ao sistema, através do 

respectivo cartão, que embarcaram no ônibus e, automaticamente, ocorre o desconto 

monetário a ser realizado no valor da passagem (SILVA, 2017).  

Além do valor da passagem, o sistema provê informações relevantes para a 

segurança pública: os dados de identificação do passageiro, hora do embarque, e 

posição georeferenciada. Esses dados podem ser transmitidos em tempo real, ou, na 

pior das hipóteses, no momento em que o ônibus chega à garagem e seu destino final. 
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Assim, pode funcionar como sensor para identificar o embarque de passageiros que 

possuam mandado de prisão em aberto. 

 O assunto será dividido entre os escopos municipal e estadual: 

 

a) bilhetagem eletrônica municipal: 

De responsabilidade dos municípios, que na grande maioria delega às 

empresas privadas a realização do transporte, o sistema registra o desconto da 

passagem no momento em que há o contato do bilhete eletrônico (cartão com chip) 

com o ponto de leitura. Como muitos ônibus possuem monitoramento por GPS em 

tempo real as informações podem de imediato ser transmitidas. 

O MJSP está desenvolvendo o teste piloto com essa modalidade de stream no 

município de Campina Grande/PB. 

A Figura 17 apresenta um exemplo da transmissão do evento de pagamento 

da passagem. Os dados serão mascarados para não divulgar os dados dos 

passageiros pagantes. 

 

Figura 17 – Transmissão do evento de pagamento de passagem 

 

Fonte: Base de dados MJSP 

 

Utilizando como exemplo o pagamento específico de um passageiro (Figura 

18), é possível particularizar e acessar os seus dados cadastrais (Figura 19). 

 

Figura 18 – Amostra de pagamento de uma única passagem 

 

Fonte: Base de dados MJSP 
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Figura 19 – Dados cadastrais do passageiro que realizou o pagamento 

 

Fonte: Base de dados MJSP 

 

O pagamento foi efetuado às 12h55 de 02/01/2020 na linha 0922, ônibus de 

prefixo 2064 no endereço que pode ser buscado por coordenadas geográficas e 

exatamente identificado (Figura 20). 

 

Figura 20 – Google Street View indicando o local de pagamento da passagem 

 

Fonte: Base de dados MJSP 
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Comparando a amostra de 24 horas de Campina Grande/PB com a BNMP 

observa-se 79 viagens de passageiros com algum tipo de passagem criminal e na 

situação de procurado e foragido (Figura 21). 

 

Figura 21 – Indivíduos com situações criminais pendentes que realizaram viagens no 
transporte público em Campina Grande no período de 24 horas 

 

Fonte: Base de dados MJSP 

 

b)  bilhetagem eletrônica estadual e interestadual 

De maneira semelhante à bilhetagem municipal, a estadual se refere à compra 

de bilhetes dos ônibus estaduais e interestaduais. Em muitos estados os dados da 

compra são encaminhados para o órgão fazendário estadual, onde dados de interesse 

de segurança podem ser obtidos como dados do comprador, linha de ônibus com os 

horários de partida e chegada e localização no ônibus. 

A título de exemplo, a Figura 22 apresenta as informações básicas de 

Autorização de Viagem que são enviadas ao órgão fazendário sobre a linha fretada 

Brás no município de São Paulo até Foz do Iguaçu/PR. 
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Figura 22 – Informações Básicas de Autorização de viagem: São Paulo – Foz de 
Iguaçu 

 

Fonte: Base de dados MJSP 

 

Após comparar os dados dos passageiros da viagem acima com a BNMP, 

identificou-se dois passageiros procurados. 

 

Figura 23 – Lista de Passageiros: Dois passageiros procurados 

 

Fonte: Base de dados MJSP. Adaptada. 

 

O retorno da lista é semelhante ao da nFe. Em caso de passageiros com 

mandados de prisão em aberto o alerta será encaminhado pela integração com os 

estados e municípios conforme detalhado no tópico anterior. 
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4.6.3.5 Veículo Conectado 

O veículo conectado trata-se de um conceito em pleno desenvolvimento na 

indústria automotiva que oferta uma série de serviços dedicados ao condutor 

relacionados com comodidades, gestão de tráfego, gestão de frotas, redução de 

acidentes, aumento da segurança, entre outras coisas (SUGAYAMA E NEGRELLI, 

2016).  

Entre esses aspectos, uma das possibilidades é o acionamento automatizado 

dos órgãos de emergência em casos de acidentes veiculares, projeto este que se 

iniciou na Europa no início dos anos 2000, denominado de e-call, e deve ser aplicado 

a toda frota de veículos por lá. Ao identificar um acidente, o veículo envia 

automaticamente6 uma mensagem aos serviços de emergência, enviando dados de 

localização e informações do acidente (SUGAYAMA E NEGRELLI, 2016).  

No Brasil, o projeto teve início em 2017 através de parceria entre montadoras 

de veículos interessadas e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo (PMESP) e então foi migrado para o MJSP em 2018 visando replicar com 

abrangência nacional. 

O veículo com as características de carro conectado possui monitoramento em 

Real Time (RT) com uma central da montadora através da Internet das Coisas (IOT), 

sendo capaz de enviar os dados de localização e da situação do acidente. 

 

Figura 24 – Comparação do histórico inicial de uma ocorrência real gerada no 
SIOPM e as informações enviadas pelo veículo conectado 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

                                                 
6 HeRO eCall Czech pilot <https://www.youtube.com/watch?v=DoQlrCmmHRQ> 

https://www.youtube.com/watch?v=DoQlrCmmHRQ
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Comparando os dados enviados pela montadora com os dados de geração de 

ocorrências do Sistema de Informações Operacionais da Polícia Militar (SIOPM), 

entende-se que as informações são suficientes para um primeiro atendimento (Figura 

24). 

No projeto em desenvolvimento no Brasil, espera-se que a notificação para o 

Corpo de Bombeiros ocorra em paralelo ao envio para a central da montadora, para 

possibilitar o despacho da viatura enquanto a central obtém maiores informações. 

A Figura 25 apresenta o diagrama de caso de uso do projeto. 

 

Figura 25 – Diagrama do caso de uso do veículo conectado 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Atualmente, a Volvo e a General Motors se apresentaram dispostas a iniciar os 

testes e informaram já produzirem veículos no Brasil com a tecnologia compatível. 

Em 16/04/2020 houve o primeiro teste piloto7 no município de Guarulhos onde 

um veículo da Volvo foi estacionado em local incerto e fez o disparo do crash 

notification (notificação do acidente), sendo recebido pelo MJSP e redirecionado 

automaticamente para a Central de Operações de Bombeiros de São Paulo - 

COBOM/SP. Esta por sua vez acionou o 5º Grupamento de Bombeiros que fez o 

encaminhamento do trem (recursos) de atendimento. 

 

                                                 
7 Gravação do Teste Piloto Veículo Conectado no MJSP: 

https://web.microsoftstream.com/video/afc5ca5f-2012-4326-9ec0-55cf107b02ad 

https://web.microsoftstream.com/video/afc5ca5f-2012-4326-9ec0-55cf107b02ad
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4.6.3.6 Sensores e stream oriundos de estabelecimentos privados 

 Considerando que há diversas fontes de sensores pertencentes a 

estabelecimentos privados, como o caso de câmeras e sensores OCR em 

estacionamentos, é possível propor iniciativas para integração desses sensores às 

bases municipais e estaduais de segurança pública, com posterior envio dos dados 

ao MJSP. 

 O Estado de Santa Catarina tomou iniciativas neste sentido a partir da edição 

da Lei Estadual nº 17454, de 10 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o dever de 

integração dos sistemas de controle de veículos em estacionamentos particulares ao 

Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça.  

 A ideia do ato legislativo foi exigir que os estacionamentos particulares com 

fluxo maior do que 100 (cem) veículos por dia identifique sempre que algum veículo 

com restrição de roubo ou furto na base do Sinesp ingressar no estabelecimento, e 

comunique imediatamente à Polícia Militar por meio da central de emergência (190). 

 Neste caso, a legislação não prevê a automatização do processo de 

acionamento dos órgãos de emergência, o que pode ser aperfeiçoado através da 

simples integração dos sistemas de leitura de placa à base de dados de sensores do 

MJSP, gerando os alertas automáticos para os órgãos de segurança. 

 Portanto, é salutar a proposta de legislação federal prevendo a possibilidade 

ou obrigatoriedade da integração dos sensores privados junto à base de dados do 

MJSP, cabendo destacar que apesar de inovadora, tal proposta deve se avaliada com 

cautela, pois gera uma obrigação de um particular prestar informações de clientes ao 

poder público. 

 

4.7 Compartilhamento das Bases Referenciais através de Serviços 

 

Além de prover uma interface para acesso às informações de consciência 

situacional, que será tratada de forma específica no capítulo 5, as boas práticas de 

TIC recomendam o compartilhamento de informações por meio da arquitetura 

orientada a serviços SOA8 (Service Oriented Architecture). Isto permite que órgãos 

que já possuem interfaces próprias e customizadas para a sua corporação, possam 

                                                 
8 Arquitetura Orientada a Serviços é um paradigma para organizar e usar competências distribuídas 

que podem estar sob controle de domínios diferentes (OASIS, 2006) 
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fazer uso das mesmas informações disponibilizadas através da interface fornecida 

pelo MJSP. 

Essa arquitetura é baseada no conceito de serviço sendo este o mais adequado 

para representar transações que a área de TI oferece para seus clientes e usuários 

de negócio. Serviço é um conceito facilmente compreendido pela perspectiva de TI e 

pela área de negócio, além de possuir a granularidade apropriada para ser mapeado 

para atividades automatizadas de um processo de negócio.  (MARKS e BELL, 2005). 

Com isso, os serviços estabelecem um termo comum às linguagens de negócio 

e de TI, podendo, assim, facilitar a comunicação e o alinhamento entre a área de 

negócio e de TI. As rotinas, padrões e documentação de programação para prover a 

integração entre os sistemas constituem a API (Application Programming Interface).  

Dentro das boas práticas de engenharia de software, o desenvolvimento é feito 

por meio de camadas, seguindo um conjunto de princípios de arquitetura denominado 

Rest (Representational State Transfer) conforme Figura 26 (MARKS e BELL, 2005). 

 

Figura 26 – Arquitetura de desenvolvimento por camadas 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Para os desenvolvedores do órgão serão disponibilizados os portais do 

desenvolvedor onde poderão obter os documentos técnicos (Figura 27). 

Pode-se citar como exemplo o sistema Hélius da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG) que utiliza as APIs do MJSP para levar as informações ao seu sistema 

(Figura 28). 

Aplicação Cliente 

Controladores REST 

Camada de serviço 

Camada de acesso a 
dados (Repository) 

Camada de 
domínio 

Rest API 
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Figura 27 – Portal do desenvolvedor onde são obtidas as documentações 
técnicas 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Figura 28 – Dados do MJSP disponibilizados via API para o Sistema Hélius 
da PMMG 

 

Fonte: Sistema Hélius da PMMG 

 

A outra forma que os dados poderão ser entregues aos integrantes do SUSP é 

por meio das interfaces desenvolvidas e disponibilizadas diretamente pelo MJSP, 

como o Córtex, o Sinesp CAD e o Sinesp Agente de Campo, sendo que este último 

será tratado no próximo capítulo deste trabalho (Figura 29). 
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Figura 29 – Tela de interface do Sistema Córtex do MJSP 

 

Fonte: Sistema Córtex do MJSP  
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5 O SINESP AGENTE DE CAMPO COMO INTERFACE DE INTEGRAÇÃO DE 

BASES DE REFERÊNCIA  

 

O Sinesp Agente de Campo foi concebido a partir da criação de um Grupo de 

Trabalho da Senasp, através da Portaria nº 2, de 15 de janeiro de 2019 (BRASIL, 

2019), para propor soluções para otimizar o tempo de resposta e de atendimento de 

ocorrências de segurança pública e defesa social, bem como atender aos princípios 

previstos na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social de atendimento 

imediato ao cidadão, sistematização e o compartilhamento de informações de 

segurança pública.  

Disto, foram levantados os requisitos técnicos e negociais para o 

desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, voltado ao agente de 

campo responsável pelo atendimento de ocorrências de segurança pública, que 

contou com a participação de integrantes de diversos estados, como Santa Catarina, 

Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rondônia. 

Os objetivos e requisitos propostos pelo grupo de trabalho para o Sinesp 

Agente de Campo se alinharam com o escopo do projeto Sinesp Big Data, que teve o 

marco inicial de desenvolvimento no mês de dezembro de 2019, quando a equipe 

negocial do projeto apresentou os detalhes à equipe de desenvolvimento da 

Universidade Federal do Ceará, responsável pela implementação técnica do projeto.  

O público alvo do aplicativo é todo operador de segurança pública (agente de 

campo) previsto no SUSP, sendo que o nível de acesso aos dados e às 

funcionalidades permitidas para cada usuário será compatível com o cargo, função e 

agência do usuário, bem como dependerá do nível de adesão do ente federado ao 

qual pertence com as demais soluções Sinesp integradas ao Agente de Campo, como 

o Sinesp CAD. 

De acordo com o Documento de Visão Inicial do projeto foram definidos como 

escopo os seguintes módulos:  

 

● Consultas Operacionais: destinado à realização de busca inteligente nas 

diversas bases disponíveis ao operador de segurança pública, como a de 

veículos, pessoas, boletins de ocorrências, condutores, etc; 

● Tempo Real: destinado à visualização espacial (mapa) de diversos eventos em 

tempo real disponíveis, como ocorrências em andamento; recursos (equipes) 
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disponíveis de serviço; informações de plataformas de crowdsourcing 9 ; 

sistemas integrados em smart cities; etc. 

● Comunicação com a Central de Atendimento e Despacho: Módulo que permitirá 

a interação entre o Agente de Campo e a Central de Atendimento e Despacho 

responsável pelo gerenciamento das emergências, permitindo que o despacho 

de ocorrências, bem como a atualização dos dados de uma ocorrência seja 

realizado de forma automatizada e interoperável.  

● Procedimentos: Módulo destinado ao registro de procedimentos diretamente no 

local da ocorrência, como Boletim de Ocorrência; Infração de Trânsito; Termo 

Circunstanciado de Ocorrência; Auto de Vistoria; entre outros.  

● Facilidades: Módulo genérico destinado a uma série de facilidades ao 

profissional de segurança pública, como consulta a Procedimentos 

Operacionais Padrão; Informativos Institucionais; Escalas; Interação com Pró-

Segurança10; Relatar desordens públicas; Etc. 

 

Após as discussões iniciais e elaboração do Documento de Visão do projeto, a 

implementação do aplicativo iniciou-se em janeiro, tendo como prioridade o módulo 

de consulta. Um dos motivos desta priorização foi o fato de muitos agentes de campo 

dos órgãos do Susp não possuírem nenhuma ferramenta à mão própria para consultas 

operacionais, vindo a depender de sistemas não destinados à operacionalidade, e 

consequentemente, deficientes para a atividade, como o caso do Sinesp Cidadão 

utilizado por policiais para fazer consultas à base nacional de restrições veiculares e 

à base nacional de mandados de prisão.  

Assim, a versão beta11 do aplicativo foi concluída em maio de 2020, contando 

com as seguintes bases de dados para realização de consultas operacionais: 

 

● Base Nacional de Veículos do Denatran; 

● Base Nacional de Restrições Criminais Veiculares do sistema Córtex; 

                                                 
9 crowdsourcing é um conceito em que as informações da plataforma são fornecidas pela própria comunidade de 

usuários (SILVEIRA, OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2016), como no caso do Waze e até mesmo da nova versão do 

Sinesp Cidadão. 
10 Pró-Segurança é um projeto do Ministério da Justiça e Segurança Pública para padronização, normatização e 

normalização de equipamentos, produtos e serviços de segurança pública. O Agente de Campo poderá visualizar 

produtos homologados bem como relatar eventuais incidentes com estes itens. 
11 Versão do sistema ainda em desenvolvimento, mas aceitável para realização de testes antes do lançamento 

oficial (CANALTECH, 2020). 
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● Stream de Câmeras OCR integradas ao Córtex; 

● Banco Nacional de Mandados de Prisão; 

● Base Nacional de Boletins de Ocorrências. 

  

A versão beta do aplicativo foi liberada para testes amplos no período de 

25/05/2020 até 22/06/2020, já sob o escopo do acompanhamento do presente estudo.   

Nesta etapa de avaliação do projeto, a intenção foi apresentar o aplicativo para 

usuários reais, com experiência ou não no uso de sistemas de consciência situacional, 

sendo selecionados 221 usuários, operadores de segurança pública responsáveis 

pelo atendimento de ocorrências policiais ou de trânsito, de três unidades da 

federação: Acre, Pará e Tocantins, conforme tabela abaixo:  

 

Tabela 2 – Distribuição de licenças para usuários que participaram dos testes 
da versão 0.1.0 Beta do Sinesp Agente de Campo 

UF LICENÇAS 

CADASTRADAS 

MUNICÍPIOS  USUÁRIO POR CIDADE 

PARÁ 99 BELÉM 78 

ANANINDEUA 8 

BENEVIDES 2 

MARITUBA 8 

SANTARÉM 3 

TOCANTINS 51 PALMAS 53 

ARAGUAÍNA 7 

CAMPOS LINDOS 1 

GURUPI 7 

PORTO NACIONAL 2 

XAMBIOÁ 2 

ACRE 51 RIO BRANCO 51 

TOTAL 221 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Durante os testes, todos os usuários puderam colaborar através de relatos de 

erros identificados ou sugestões de melhorias, informados diretamente para a equipe 

de acompanhamento dos testes.  

De acordo com o relatório de acompanhamento dos testes (Relatório 

71/2020/CIS-SINESP/CGSINESP/DGI/SENASP) foram reportados 25 (vinte e cinco) 

erros durante o período, todos corrigidos e retestados, bem como 39 (trinta e nove) 

sugestões de melhoria.  

Todas as sugestões de melhoria foram analisadas neste estudo sob a 

orientação dos princípios de consciência situacional elencados no capítulo 2, de forma 

a aumentar o nível de compreensão do usuário aos dados disponibilizados, 

possibilitando, em alguns casos, apoiar na projetação de eventos futuros.   

Isso permitiu agrupar 24 (vinte e quatro), das 39 (trinta e nove), sugestões de 

melhoria de acordo com os princípios das diretrizes para o Design de Interface 

segundo o modelo de Consciência Situacional de Endsley apresentado na seção 2.2, 

os quais seguem na tabela abaixo:  

  

Tabela 3 – Comparação das sugestões de melhorias com o modelo de SA de 
Endsley (1995) 

DIRETRIZES PARA DESIGN 

DE INTERFACE SEGUNDO 

MODELO DE SA DE 

ENDSLEY  

Nº  SUGESTÕES DE MELHORIA DE USUÁRIOS REAIS 

DE TESES 

Princípio I - Organizar 

Informações em torno de 

metas e objetivos 

1 Alterar CMT e unidade de massa nos detalhes de 
veículos 

2 Modificar Layout de apresentação dos dados de 
Detalhes de Veículos 

3 Criar histórico de pesquisa por módulo 

4 Utilizar interface de resultado "zero" para editar filtros 

5 Alterar dados informados na listagem da pesquisa de 
BOs: 

6 Realizar pesquisa de BOs por objetos 

7 Consulta através do VIS (6 últimos caracteres do chassi) 
ou outros fragmentos do chassi, placa, somado a outros 
filtros 

8 Inserir ficha de compêndio de resgate veicular 
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9 Apresentar localização do chassi 

Princípio II - Apresentar 

informações de nível II 

diretamente 

10 Utilizar câmera do celular para leitura de placa  

11 Notificar abordagem veicular e inserir campo com 
"informações suspeitas" 

12 Notificar/informar na pesquisa do Sinesp cidadão sobre 
recuperação de veículo 

13 Informar dados de data/hora, local e delegacia de 
quando o veículo é recuperado 

Princípio III - Fornecer 

assistência para as projeções 

do Nível III de SA 

14 Receber notificação de veículo com restrição que 
registre passagem próxima à sua região de atuação 

Princípio IV - Consciência 

Situacional Global e Princípio 

VII - Aproveitar a capacidade 

de processamento paralelo 

15 Integração entre bases nos resultados de dados 
estruturados (CPF, Placa, Nome, etc.) 

16 Pesquisar boletim pelo protocolo Nacional e Estadual 

17 Copiar dados estruturados (CPF, Placas, etc.) do 
resultado de pesquisa para gerar novas consultas 

18 Pesquisar boletim pelo protocolo Nacional e Estadual 

19 Integrar com a base da Receita Federal ou outras bases 
de identificação civil 

20 Integrar com bases do Sistema Prisional 

21 Realizar consulta por CSV, número de eixo, número do 
CRLV 

22 App Denatran integrado 

Princípio VIII - Cautela ao filtrar 

informações 

23 Apresentar label possuidor/proprietário quando os dados 
desses coincidirem 

24 Filtrar a consulta de Bos por Ufs 

Fonte: Elaborada pelos autores 

  

Das 24 sugestões de melhoria relacionadas com os princípios de Consciência 

Situacional foi possível priorizar a implementação de 13 itens para a versão 0.1.0 do 

aplicativo que, após implementado, foi novamente testado e considerado pronto para 

o lançamento oficial. Os demais itens serão priorizados na próxima versão do 

aplicativo.  
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5.1 Versão 0.1.0 do Sinesp Agente de Campo  

  

Após implementação das sugestões de melhorias priorizadas, a primeira 

versão do módulo de consultas do Sinesp Agente de Campo foi considerada pronta 

pela equipe de gestão de negócios do projeto, e conta com as funcionalidades 

descritas abaixo.  

 A plataforma permite iniciar a consulta de forma simultânea em todas as bases 

de dados disponíveis (aproveitando a capacidade de processamento paralelo), a partir 

da consulta geral. Ao digitar um dado parametrizado, como placa, nome, cpf, o próprio 

sistema sugere as bases que trarão resultados (Imagem 30). 

 

Figura 30 – Sinesp Agente de Campo: consulta geral 

     

Fonte: Sinesp Agente de Campo (versão beta 0.1.0) 

  

Ao consultar um veículo, caso ele tenha restrição criminal, esta informação 

aparece destacada para o usuário, já com os dados da fonte da restrição, que pode 

ser tanto a Base Nacional do Denatran, como a base do Córtex, e o tempo decorrido 

em que a informação foi inserida no sistema. Esta informação é importante para 

permitir a compreensão do dado informado. Além disso, ao detalhar a restrição, é 

possível visualizar as informações da ocorrência que inseriu a restrição. (Figura 31). 

O aplicativo permite visualizar as últimas passagens por sensores (OCR) 

integrados ao córtex, tanto em lista como no mapa, permitindo abrir aplicativos de 

mapa para traçar a rota até o local. Além disso, ao detalhar um veículo, os dados são 

apresentados de forma organizada, permitindo que o usuário possa fazer uma 
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abordagem seguindo a sequência lógica das informações que precisam ser 

verificadas. Em todas as situações, o aplicativo permite ao usuário selecionar dados 

parametrizados (sublinhados) para permitir uma nova consulta em outra base ou 

copiar o dado para área de transferência (Figura 32). 

 

Figura 31 – Sinesp Agente de Campo: restrição criminal de veículos 

     

Fonte: Sinesp Agente de Campo (versão beta 0.1.0) 

 

Figura 32 – Sinesp Agente de Campo: movimentações e detalhes do veículo 

     

 Fonte: Sinesp Agente de Campo (versão beta 0.1.0) 

 

Os veículos, mandados de prisão e boletins de ocorrência também podem ser 

buscados por módulo específico, que permite uma série de chaves de busca e filtros.  

(Figura 33). 
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Figura 33 – Sinesp Agente de Campo: chaves e filtros de buscas por módulos 
específicos 

       

 Fonte: Sinesp Agente de Campo (versão beta 0.1.0) 

 

A lista de BOs apresenta os dados básicos das ocorrências que atendem aos 

parâmetros da pesquisa. Ao selecionar um BO específico é possível visualizar os 

detalhes separados por dados básicos, dados de envolvidos (pessoas) e de objetos 

(veículos, armas, celulares e outros). (Figura 34). 

 

Figura 34 – Sinesp Agente de Campo: lista e detalhes de BOs 

       

 Fonte: Sinesp Agente de Campo (versão beta 0.1.0) 

 

A plataforma permite a consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão, 

permitindo uma série de filtros e amplo detalhamento dos dados disponibilizados na 
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base, como o caso de foto do indivíduo com mandado de prisão em aberto. (imagem 

14 e 15 e 16 lista e detalhes do módulo BNMP). 

  

Figura 35 – Sinesp Agente de Campo: lista e detalhes de mandados de prisão 

       

 

5.2  Resultados da pesquisa Pós-Teste da Versão Beta 

 

Após realizadas as implementações das correções e sugestões de melhoria 

priorizadas, a versão final V. 0.1.0 foi novamente disponibilizada aos usuários 

“testadores”, que após avaliarem o aplicativo, responderam a um questionário 

disponibilizado através de um formulário pós-teste direcionado pela presente pesquisa 

(Apêndice A).  

Dos 221 (duzentos e vinte um) usuários de testes, 118 (cento e dezoito) 

responderam ao formulário pós-teste. Após identificar o perfil do usuário e da 

organização que o mesmo pertencia, o formulário pós-teste concentrou-se, 

essencialmente, em apurar os seguintes critérios:  

 

5.2.1 Avaliação da Usabilidade do aplicativo testado:  

Quanto à facilidade de utilização do aplicativo, 94,9% consideraram o aplicativo 

muito fácil ou fácil de ser utilizado, sendo que o restante atribuiu um nível médio de 

facilidade.  
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Gráfico 10 – Nível de facilidade na utilização do aplicativo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto ao layout das telas, 91,5% consideraram ótima ou boa, enquanto o 

restante variou entre regular, (6,8%), abaixo da expectativa (0,8%) e ruim (0,8%). 

 

Gráfico 11 – Nível de satisfação com o layout das telas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto ao stress no uso do aplicativo, em uma escala de 1 a 10 em que 1 é o 

menor nível e 10 o maior nível, mais de 50% consideraram o nível de stress muito 

baixo (1ou 2), enquanto 5,9 % consideram o nível de stress muito alto (9 e10). 

 

Gráfico 12 – Nível de stress no uso do aplicativo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5.2.2 Avaliação do nível de apoio à Consciência Situacional das bases 

disponibilizadas 

Quanto à organização das informações no aplicativo, 86,4% consideraram que 

atendia de forma ótima ou boa à necessidade, enquanto 13,6% avaliaram de forma 

regular. 

 

Gráfico 13 – Nível de organização das informações conforme metas e objetivos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto à confiabilidade e qualidade dos dados disponibilizados, 85,6% 

consideraram este requisito como de atendimento ótimo ou bom, enquanto 14,4% 

consideraram regular. 

 

Gráfico 14 – Nível de confiabilidade e qualidade dos dados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Já quanto ao tratamento, filtro e priorização dos dados, de forma a apresentá-

los diretamente no nível de compreensão da situação (nível II da SA), 89% 

consideraram ótimo e bom, enquanto 9,3% consideraram regular e 1,6% abaixo da 

expectativa ou ruim. 
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Gráfico 15 – Nível de tratamento, filtro e priorização dos dados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto à possibilidade de apoiar na projeção de evolução de uma ocorrência 

de abordagem, 87,3% consideraram este requisito como de atendimento ótimo ou 

bom, enquanto 11% consideraram o atendimento regular e 1,6% abaixo da 

expectativa ou ruim.  

 

Gráfico 16 – Nível de perspectiva quanto ao apoio para projeção de eventos futuros 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto aos principais obstáculos enfrentados pelos usuários e sugestões de 

novas funcionalidades, foram realizadas perguntas para resposta aberta (campo 

livre), em que analisando as respostas uma a uma pode-se destacar os seguintes 

pontos:  

a) questões técnicas: foram reportadas algumas questões técnicas, sobre as 

quais sobressaem a falta de acesso à internet móvel pelos usuários e o tempo 

de sessão, que atualmente é interrompida após 30 minutos sem uso, sendo 

necessário novo login após esse período. Além disso, a necessidade de 
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atualizações constantes do app, inerente ao fato de o produto estar em teste, 

também foi um obstáculo para alguns usuários; 

b) base de dados desatualizadas: alguns usuários reportaram incongruência entre 

as buscas realizadas no aplicativo e outros sistemas de consulta, 

especialmente na base de veículos, mas também na base de Boletins de 

Ocorrência (BOs); 

c) ausência de informações relevantes: alguns usuários sentiram a necessidade 

de informações adicionais, como: endereço e telefone dos proprietários de 

veículos e movimentações dos veículos em qualquer situação (atualmente o 

aplicativo só autoriza essa visualização no caso de veículos com restrições 

criminais); consulta por parte de placa ou chassi (ao invés de utilizar como 

chave de busca a placa inteira, poder utilizar somente parte dos dígitos em 

conjunto com outros filtros); restrições administrativas de veículos, como dados 

do licenciamento e de multas; dados de condutores com Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), incluindo foto; dados de pessoas da base de CPF; dados 

biométricos e fotos de pessoas; fotos e endereço de pessoas com mandado de 

prisão; dados de pessoas procuradas e desaparecidas; dados dos 

estabelecimentos penais e; integração com a Central de Atendimento e 

Despacho (CAD). 

 

5.3 Análise dos resultados e discussões 

 

Dos estudos preliminares apresentados sobre sistemas de apoio à Consciência 

Situacional (SA), identificou-se que uma interface voltada aos agentes de campo deve 

apresentar, em tempo real, os dados integrados de interesse para segurança pública, 

de forma clara, confiável, organizada e diretamente relacionada com sua atuação, de 

forma a apoiar a construção de sua SA, possibilitando assim as melhores tomadas de 

decisão. 

De maneira geral, os resultados do questionário pós-teste do aplicativo Sinesp 

Agente de Campo demonstram a satisfação dos usuários tanto no que tange à 

usabilidade do sistema (facilidade, assimilação, autoaprendizado) quanto no que diz 

respeito ao uso da plataforma para a consciência situacional do operador de 

segurança pública em serviço de atendimento a ocorrências.  
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Os usuários que realizaram o teste do aplicativo demonstraram alto nível de 

confiança nos dados integrados do sistema e de satisfação quanto à organização e 

apresentação das informações, bem como qualificaram que a interface auxilia no 

construto mental da análise situacional tanto para compreender o cenário como para 

projetar situações futuras.  

Entretanto, analisando os obstáculos enfrentados e as sugestões realizadas 

pelos usuários para que o aplicativo os auxilie ainda mais em suas demandas 

operacionais ordinárias, foi identificada uma série de melhorias necessárias ao 

sistema com relação a dois aspectos principais, ambos relacionados às bases de 

dados: atualização e ausência de informações. 

Quanto à atualização da base de veículos, este trabalho propôs na seção 4.1.5 

um novo fluxo para inclusão e retirada de restrições criminais veiculares de forma 

integrada pelo MJSP. Já no caso de BOs, é necessário um novo estudo para analisar 

a qualidade e completude dos boletins enviados ao MJSP. 

Quanto a ausência de informações, a totalidade dos dados sugeridos estão 

relacionadas com as bases elencadas neste trabalho, sendo que algumas já estão em 

implementação (CAD; CPF; CNPJ; CNH; RENAVAN e BNMP via MJSP) e outras 

necessitam de novos esforços estratégicos para possibilitar a integração (eleitores; 

institutos penais; RGs estaduais e DETRANs estaduais).  

Confrontando as funcionalidades previstas para a primeira versão do aplicativo 

com as diretrizes e princípios para o desenvolvimento de um sistema de consciência 

situacional proposto por Endsley (1995), pode-se inferir que esta primeira etapa do 

projeto atenderá plenamente, para as bases de dados por hora disponibilizadas, a 

necessidade voltada para apoio ao nível I da SA, ou seja, na percepção dos elementos 

do ambiente. Isto decorre do fato da construção modular do design da plataforma, que 

permite acesso às informações de forma responsiva ao usuário, dependendo, na 

maioria das vezes, da experiência do usuário em consultar as informações realmente 

relevantes para o desenrolar de determinada ocorrência.  

Além disso, já há no escopo dessa primeira versão elementos que apresentam 

diretamente o apoio ao nível II de SA - compreensão da situação atual, como é o caso 

dos detalhes e das movimentações de veículos com restrições criminais.  

Entretanto, o sistema ainda carece de outros elementos para acessar ao nível 

II de SA bem como apoiar ao nível III, os quais trataremos como sugestões na próxima 

seção.  
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5.4 Sugestões de desenvolvimento do Sinesp Agente de Campo orientado 

para a Consciência Situacional. 

  

Primeiramente, sugere-se uma mudança de visão dos módulos de consultas 

operacionais e de tempo real do Sinesp Agente de Campo para um sistema conjunto 

de consciência situacional.   

Além disso, considerando a primeira etapa concluída do Sinesp Agente de 

Campo como orientada ao nível I do modelo de Consciência Situacional (SA) de 

Endsley (1995), sugere-se que os próximos desenvolvimentos do projeto Sinesp 

Agente de Campo sejam orientados para os níveis II e III de SA. 

 

5.4.1 Etapa II do Sinesp Agente de Campo (módulos de consciência situacional)  

Nesta etapa, o foco do projeto deverá ser entregar ao usuário a informação 

diretamente no nível II de SA - compreensão da situação atual. São os casos da 

apresentação de informações globais sobre determinado domínio, aproveitando-se a 

capacidade de processamento paralelo. Para isso, se faz necessária a criação de 

entidades no escopo do projeto como pessoa, objeto e local, que ao serem 

consultadas, o sistema apresentará uma visão global resumida das informações 

constantes nas bases de dados da entidade, já priorizada com as informações de 

maior relevância sob o aspecto de criticidade e temporariedade.  

Sobre essa visão global, tem-se o exemplo de uma pessoa consultada. Ao 

processar as informações em todas as bases de dados, o sistema deve apresentar 

indicadores como nº de envolvimento em ocorrências violentas; nº de ocorrências em 

chamados do CAD; nº de processos criminais; nº de vínculos com pessoas suspeitas; 

veículos utilizados em ocorrências criminais; etc.  

A mesma visão global deve ser relacionada pra objetos como veículo e 

determinado local, ou endereço, de forma que uma nova ocorrência envolvendo tais 

entidades seja acompanhada do máximo de informações disponíveis para os agentes 

de campo.  

Outra demanda fundamental ainda na etapa II, é a possibilidade de ao realizar 

uma consulta modular (em uma base de dados específica), identificar diretamente na 

própria consulta outros aspectos críticos relacionados às pessoas ou objetos 

resultados da pesquisa. Como exemplo tem-se a consulta de um veículo, cujo 

proprietário possui mandado de prisão em aberto. A informação do mandado deve ser 
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apresentada com destaque como “pista crítica” na própria consulta do veículo, sem 

necessidade da busca em outra base.  

 

5.4.2 Etapa III do Sinesp Agente de Campo (módulos de consciência situacional)  

Por fim, para apoiar a projeção do estado futuro - Nível III de SA, percebeu-se 

com os levantamentos referenciais e de campo que não basta a mera disponibilização 

das bases de dados, é preciso o estabelecimento de um sistema inteligente de análise 

que possa disponibilizar a informação diretamente com a inferência de possíveis 

eventos futuros por meio de alertas.  

Além das bases de dados, o sistema inteligente nesta etapa deverá fazer uso 

de uma série de sensores também discutidos neste trabalho, de forma a permitir o 

cruzamento de dados entre os sensores e a bases de dados, para gerar um alerta 

para a consciência situacional. O sistema de alertas poderá ser considerado um novo 

módulo do aplicativo, incluído no documento de visão do produto. 

É o caso do indivíduo com mandado em aberto que utilize um ingresso para 

jogo de futebol em seu nome; do veículo com restrição de roubo que passe por um 

sensor OCR; de uma notificação de ruído alto próximo a uma residência com histórico 

de violência doméstica, etc. Em todos esses casos, o sistema inteligente identificará 

o Agente de Campo próximo ao local do fato e irá disparar alertas da situação para 

fins de averiguação. 

Além dos alertas gerados pelo cruzamento dos sensores com as bases de 

dados, outra estratégia na etapa III é o estabelecimento de um indicador do grau de 

risco ou suspeição de uma pessoa, objeto ou local a partir de regras pré-definidas. 

 A título de exemplo tem-se o caso do veículo que não possui restrição, e em 

uma abordagem é identificado um fundo falso no console do painel, sem nada 

criminoso incluído. Tal informação pode ser registrada como suspeita e atribuir um 

nível de suspeição naquele veículo, permitindo uma busca atenciosa em outra 

abordagem em um momento posterior. 

Assim, o sistema estabelecerá um nível quantitativo quanto à possibilidade de 

determinada entidade representar um risco ou suspeição, ensejando em ações 

específicas por parte do agente de campo.  

Considerando que pela Teoria Naturalista a projeção do evento futuro é 

baseada na experiência dos profissionais, o aplicativo assessorado pelo sistema de 

análise inteligente, funcionará como um colega virtual experiente, que irá “indicar” 
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quais são as consultas necessárias às bases de dados para uma boa tomada de 

decisão no ambiente operacional.  

Para definição das regras analíticas das informações presentes nas bases de 

dados, sugere-se que sejam realizados estudos de casos de usos com operadores de 

segurança pública experientes, após a disponibilidade da primeira versão do Sinesp 

Agente de Campo. Assim, o sistema de análise poderá ser construído na perspectiva 

real dos dados atualmente acessíveis no âmbito do MJSP. 

Portanto, conclui-se que o aplicativo Sinesp Agente de Campo é um potencial 

instrumento para apoiar à consciência situacional dos operadores de segurança 

pública em todos os seus níveis, servindo como interface de difusão dos dados 

integrados do MJSP, sendo necessária a evolução da plataforma orientada para 

princípios de design de interfaces de apoio à SA. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 Atendimento aos objetivos e hipóteses da pesquisa  

 

O objetivo deste trabalho fundamentou-se em analisar, descrever e propor 

soluções para integração de base de dados e para interface de disponibilização de 

informações, orientadas para apoiar a consciência situacional dos operadores de 

segurança pública.  

 Nesse contexto, o trabalho foi desenvolvido a partir de uma base conceitual 

sobre a consciência situacional (SA) na atividade operacional de segurança pública, 

sendo identificado o modelo de Endsley (1995) como adequado para orientar o design 

de interfaces que se propõem a apoiar o processo cognitivo de observação e 

orientação que antecede à tomada de decisão.  

Na sequência foi analisado o papel do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública como responsável pela indução da política de integração de dados de 

interesse para a atividade operacional de segurança pública, sendo identificado que, 

de acordo com a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, cabe ao 

MJSP promover a integração de dados no âmbito do Sistema Único de Segurança 

Pública, sendo o Sinesp meio e instrumento para tal.  

Foram descritas uma série de bases, analisando aspectos como interesse para 

a segurança pública, completude, confiabilidade, disponibilidade ao MJSP, e 

aplicação a um sistema de consciência situacional voltado para os agentes de campo, 

bem como propondo melhorias de fluxos para otimizar esses aspectos. Propôs-se 

também o modelo de difusão de dados por API, de forma que as informações possam 

ser compartilhadas inclusive com órgãos que não utilizam as interfaces específicas do 

MJSP. 

Por fim, descreveu-se o projeto Sinesp Agente de Campo, avaliando a primeira 

versão do aplicativo com base nas diretrizes conceituais do modelo de sistemas de 

consciência situacional.  

Concluiu-se que a versão 0.1.0 do Sinesp Agente de Campo é uma ferramenta 

que apoia a consciência situacional do operador de segurança pública no nível de 

percepção da condição atual, e em alguns casos é capaz de apoiar diretamente no 

nível de compreensão e até mesmo na projeção de eventos futuros.  
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Para continuar evoluindo neste sentido, propôs-se orientar o desenvolvimento 

de design para os princípios de interfaces voltadas para apoio à consciência 

situacional. 

 

6.2 Limitações da pesquisa 

 

Essa pesquisa apresentou as seguintes limitações: 

 Impactos legais e jurídicos: considerando que muitas das proposições 

envolvem bases de dados que são protegidas pelos direitos fundamentais de 

respeito à privacidade e inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, 

uma análise legal e jurídica se faz necessária sobre cada aspecto proposto.  

 Estabelecimento de critérios quantitativos para medir a consciência situacional: 

existem metodologias e ferramentas para medição da consciência situacional. 

É de extrema valia, além de avaliar subjetivamente, definir quantitativamente 

se as implementações propostas irão alcançar seus objetivos.  

 Levantamento de requisitos técnicos para implementação das propostas de 

integração: No escopo deste trabalho focou-se na análise negocial das bases 

de dados. É preciso definir o escopo técnico dessas integrações.  

 Estimativas de tempo e custos dos projetos propostos: Para dar continuidade 

nos projetos de integração ou de interface propostos neste trabalho, é preciso 

seguir as boas práticas de gerenciamento de projetos, entre elas as de 

acompanhamento das estimativas de tempo e custos.  

 

6.3 Trabalhos futuros 

 

Com trabalhos futuros pretende-se: 

 Atualizar o Documento de Visão do Sinesp Agente de campo conforme as 

diretrizes de design de interface orientada à Consciência Situacional; 

 Oficializar abertura de demanda para criação da Base Nacional de Restrições 

Criminais Veiculares no MJSP; 

 Analisar a qualidade e completude dos dados de BOs enviados ao Sinesp 

Integração, com o objetivo de validar seu uso para criação da Base Nacional 
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de Restrições Criminais Veiculares no MJSP bem como para auxílio à 

Consciência Situacional; 

 Elaborar proposta legislativa para transferência de responsabilidade do MJSP 

para manter a Base Nacional de Restrições Criminais Veiculares no MJSP; 

 Estabelecer pacto administrativo entre os diversos projetos da DGI/MJSP e 

DTIC/MJSP, orientar o desenvolvimento de suas aplicações para a consciência 

situacional do operador de segurança pública; 

 Iniciar projeto do módulo de alertas inteligentes de consciência situacional, 

integrando produtos como Sinesp CAD, Sinesp Agente de Campo, Sinesp 

Tempo Real, Sinesp Busca, Infoseg, Sinesp PPE e APIs da DTIC; 

 Elaborar proposta legislativa para integração de sensores privados aos órgãos 

de segurança pública; 

 Realizar estudo qualitativo com profissionais de segurança pública experientes, 

quanto aos indicativos inteligentes de situações relevantes a ser apresentada 

pelo Sinesp Agente de Campo; 

 Analisar os aspectos legais e jurídicos da implementação das propostas 

orientadas para um sistema inteligente de consciência situacional. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA PÓS-TESTE AGENTE DE CAMPO 

 

 
 



 

 

103 

 

 



 

 

104 

 

 



 

 

105 

 

 



 

 

106 

 

 



 

 

107 

 

 



 

 

108 

 

 
 

 



 

 

109 

 

 


