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As eleições de 2018 trouxeram 
“novidades” na política e também na 
área de tecnologia para segurança 

pública



https://oglobo.globo.com/rio/em-busca-de-drones-que-atiram-witzel-embarca
-para-israel-na-segunda-23267138





Algoritmos como “tecnologias isentas”



https://www.hypeness.com.br/2018/10/inteligencia-artifici
al-do-sistema-de-recrutamento-da-amazon-discrimina-mulhere
s/



https://apublica.org/2016/06/software-que-avalia-reus-ame
ricanos-cria-injusticas-na-vida-real/









O Funcionamento do 
reconhecimento facial em linhas 
gerais.

● O algoritmo é treinado para 
identificar o que é um rosto 
humano por meio de um banco 
de dados de rostos.

● Banco de dados com maioria de 
rostos de pessoas brancas.

● Algoritmo não reconhece a face 
negra como humana



O Funcionamento do 
reconhecimento facial em linhas 
gerais.

● Identificar um rosto;
● Encontrar pontos de mensuração 

(olhos, boca, nariz etc.)
● Calcular as distâncias entre os 

pontos e produzir um “RG do 
rosto”.

● Comparação do “RG” com o 
banco de dados alvo 
(desaparecidos, procurados etc.)

● Match: 90%, 95%, 98%



Alguns problemas do reconhecimento 
facial

● A face não serve bem para 
biometria (envelhecimento, 
expressões, baixa iluminação)

● Algoritmos têm maior dificuldade 
de reconhecer rostos negros (34% 
menos acertos para rostos de 
mulheres negras em comparação 
com homens brancos).

● Diferentes algoritmos, resultados 
diferentes



Em sua maioria, câmeras de 
vigilância não possuem resolução 
suficiente para o rec facial.

E não existe padrão para regular a 
qualidade destas imagens, como há 
no caso de impressões digitais.



Muitas vezes são utilizadas técnicas 
para "reconstruir" a face, como 
incluir um olho aberto quando a 
pessoa foi registrada com o olho 
fechado.

Inclusão artificial de informações a 
imagem do indivíduo. 

Em xeque a própria ideia de 
biometria: o registro que torna 
singular cada indivíduo.



Reconhecimento 
facial e 

Vigilantismo

● Várias cidades brasileiras, de uma 
hora para outra, instalaram 
dezenas/centenas de câmeras de 
alta resolução em pontos de fluxo 
(estações de metrô, trens, ônibus, 
logradouros) sem que a população 
tivesse conhecimento de que estaria 
sendo vigiada, de que seu rosto 
poderia ser capturado e processado 
por reconhecimento facial e sem 
saber também onde essas imagens 
estão armazenadas, quem controla 
e quem pode acessar.



Banimento do 
reconhecimento 

facial

● Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados considera o 
reconhecimento facial como uma 
“intrusão profunda e não 
democrática" na vida privada das 
pessoas.

● Parlamento Europeu votou resolução 
pelo banimento de reconhecimento 
facial em espaços públicos.



Em 2019, 184 pessoas foram presas 
com o uso de reconhecimento facial no 
Brasil. Mais de 90% eram negras.



Ao menos 22 
estados 
brasileiros já 
tiveram, têm ou 
estão em processo 
de licitação de 
projetos de 
reconhecimento 
facial



Papel do governo federal

Em 2019, o então ministro da 
Justiça e Segurança Pública Sérgio 
Moro, assinou a portaria nº793 
que prevê o financiamento de 
projetos de reconhecimento facial 
com o uso de dinheiro do Fundo 
Nacional de Segurança Pública.

Até o momento, conseguimos 
mapear mais de 80 propostas e 
convênios de estados e 
municípios com o MJSP.

Os valores destinados a esses 

projetos somam mais de R$50 
milhões de reais.



Uso mais comum no 
Brasil: vigilância em 
espaços públicos



O caso do Rio de Janeiro
● Convênio com a Oi. Piloto feito 

em Copacabana.
● 34 câmeras.
● 4 Policiais Militares e 2 Civis.
● Em 10 dias foram capturadas 

2.993.692 faces. Apenas 2.465 
correlações. Ou seja 0,082% 
de matchs. 

● Desproporção entre a 
quantidade de info coletada e o 
resultado esperado.

“as informações das pessoas 
identificadas no reconhecimento facial 

ficam armazenadas e à disposição dos 
órgãos de segurança pública e justiça 

criminal para fins de planejamento, 
investigação e processo, sendo os 

falsos positivos descartados 
imediatamente pelo operador do 

sistema ainda no local de 
monitoramento."



Possíveis erros omitidos 
Os relatórios das partidas feitos 
pelo BEPE (Batalhão 
Especializado de Policiamento 
em Estádios) mostravam que 
onze (11) pessoas foram detidas 
nessas partidas graças ao 
sistema de reconhecimento 
facial, mas o relatório mostrava 
que destas, apenas quatro (4) 
pessoas tinham mandados em 
seu nome. 

Perguntamos a SEPM se os outros 7 
casos seriam erros do sistema ao 
reconhecer a pessoa, os “falsos 
positivos”. A secretaria não respondeu 
a solicitação via LAI, o que nos leva 
crer que de 11 abordagens o sistema 
acusou falsamente 63% dos casos. 



https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/07/11/sistema-de-reconhecimento-facial-da-pm-do-rj-
falha-e-mulher-e-detida-por-engano.ghtml



https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/o-policial-ja-foi-com-a-arma-na-cabeca-dele-diz-mae-de-ra
paz-confundido-por-reconhecimento-facial/



Em 2020, o Brasil 
possuía 702.069 
pessoas presas

31% eram presos 
provisórios, ou seja, não 
tinham sido julgados

Fonte: SISDEPEN



66% da população 
carcerária é negra

No último censo (2010) 
os negros eram 50,9% 
da população brasileira

Fonte: SISDEPEN e IBGE





O “superencarceramento” tem 
resolvido os problemas na segurança 

pública?



Papel do Judiciário
ADPF 347 - 2015

Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, 
decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja 
modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, 
administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser 
caracterizado como “estado de coisas inconstitucional”. Min Marco Aurélio



Papel do Judiciário
Estamos tendo a oportunidade de dar uma resposta qualificada ao problema 
do reconhecimento pessoal e fotográfico no Brasil. Neste objetivo, não 
podemos considerar o reconhecimento facial por meio de algoritmos como 
uma solução, mas sim como um fator que pode complexificar e incrementar o 
processo de superlotação do sistema penitenciário, bem como aumentar o 
número de violações de direitos em casos de reconhecimentos errôneos e 
abordagens policiais violentas .


