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LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(REGISTROS DE ÁUDIO E IMAGENS)

Em  19  de  janeiro  de  2022,  no  NÚCLEO  DE  CRIMINALÍSTICA da 

Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, designado pelo chefe do Núcleo, 

Perito Criminal Federal VINICIUS FURQUIM YSHIBA, o Perito Criminal Federal BRUNO 

GARBE JUNIOR elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial ePol 

n.º 2021.0054469 – SR/PF/SP,  a  fim  de  atender  à  solicitação  contida  no  ofício 

n.º 4935932/2021 – DELINST/DRCOR/SR/PF/SP de  25/10/2021, protocolado no SEI sob o 

n.º 08500.033730/2021-09 e registrado no SISCRIM sob o n.º 3866/2021 – SETEC/SR/PF/SP 

em 26/10/2021, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa 

interessar à Justiça e atendendo ao solicitado, abaixo transcrito:

[…]  realizarem  perícia  técnica  nos  arquivos  de  vídeo  a  fim  de 
identificar/reconhecer a identidade das mulheres ali presentes, por meio de 
cruzamento  das  imagens  com  redes  sociais  e  fontes  abertas.  Solicita-se 
também que caso sejam identificadas montagens no vídeo que estas sejam 
apontadas.

I – MATERIAL

Acompanhando o expediente de solicitação, o signatário recebeu para exames 

o material cadastrado no SISCRIM sob o n.o 4877/2021 – SETEC/SR/PF/SP, acondicionado 

em dois envelopes marrons não lacrados, contendo o seguinte material:

Item  01) 02 (duas)  mídias  ópticas  no  formato  DVD-R,  com  capacidade 

nominal  de  4,7 GB,  apresentando  marca  ELGIN,  ambas  com  lançamentos 

manuscritos em sua face frontal em cor preta, conforme mostrado na Figura 1.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital  que garante sua 
autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
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Figura 1 – Material encaminhado para exames.

II – OBJETIVO

O  objetivo  do  presente  exame  é  analisar  os  vídeos  contidos  no  material 

encaminhado,  verificando  eventuais  edições  e  apresentando  as  melhores  imagens  dos 

momentos nos quais aparecem as pessoas e objetos de interesse e descrevendo a sua conduta, 

se possível.

III – EXAME

III.1 – Análise do Material

Preliminarmente  o  signatário  verificou  a  integridade  física  dos  arquivos 

existentes  nas  mídias  encaminhadas,  constatando  que  elas  não  apresentavam  defeitos, 

permitindo a cópia e reprodução integral de seu conteúdo.

A análise  dos  dados mostrou que ambas as  mídias  apresentavam o mesmo 

conteúdo, apresentando 3 arquivos com a extensão de vídeo no formato MP4. Para garantir a 

autenticidade  e  integridade  dos  arquivos  encaminhados,  as  suas  funções  de  resumo 

criptográfico (Hash – MD5) são apresentadas na Tabela 1.

2

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade  
jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Fl. 273
SR/PF/SP

2021.0054469



LAUDO N.º 157/2022 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Tabela 1 – Funções de resumo criptográfico MD5 dos arquivos examinados.

# Nome do arquivo HASH MD5

1 Vídeo 1.MP4 9e9087a190bf99dda3357da456332111

2 Vídeo 2.MP4 4bb69b589a37125e5d1c45866f27119f

3 Vídeo 3.MP4 2c3a05fde062d4e8c131eb72ae75bd00

III.2 – Análise de Conteúdo

Ao  analisar  o  conteúdo  dos  arquivos,  verificou-se  que  os  arquivos  1  e  2 

apresentam gravações com características caseiras, com áudio, apresentando informações de 

data  e  hora  (timestamp)  na  tela,  onde  06  (seis)  mulheres  e  01  (um)  homem  apareciam 

realizando  atividades  sexuais  em  uma  cama,  conforme  demonstrado  na  Figura 2,  onde 

também são enumeradas as 6 mulheres existentes no vídeo.

Figura 2 – Detalhe de um quadro dos vídeos, discriminando as mulheres existentes.

M1
M2

M3

M4

M5
M6

O  arquivo  3  apresentava  diversas  montagens,  utilizando  cenas  dos  outros 

arquivos, com diversas inserções de texto nas imagens.

Procedeu-se então a separação de quadros, à ampliação e melhoria das imagens 

via  filtros  e  interpolação  visando  auxiliar  na  identificação  das  mulheres existente  nas 

filmagens.  Destaca-se  que  as  imagens  nas  quais  os  rostos  das  mulheres aparecem foram 

obtidas a partir de um ângulo de enquadramento não frontal e distantes, visto que geralmente 
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elas estavam de costas para a câmera, além luminosidade insuficiente e da baixa qualidade 

(definição espacial) das imagens existentes, conforme pode ser visto na Figura 3.

Figura 3 – Detalhe dos quadros com os rostos das mulheres existentes nos vídeos. Destaca-se 
que não aparece nas imagens a face de M3.

M4

M1

M6M5

M2

Procedeu-se então a procura dessas faces no sistema Pocfacial do INC/DF, que 

visa  oferecer  à investigação  uma  lista  de  indivíduos  que  podem  ser  a  fonte  das  faces 

questionadas.  Infelizmente,  as  imagens  obtidas  e  mostradas  na  Figura  3  não  possuem 

qualidade suficiente, gerando uma resposta nula pelo sistema.

III.3 – Verificação de Edição

O exame de verificação de edição em material  de audiovisual visa procurar 

elementos indicativos de edições fraudulentas que possam alterar as gravações originais, por 

meio de inserção, supressão, superposição ou remanejamentos de registros.
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Define-se edição fraudulenta como qualquer alteração intencional no conteúdo 

que  modifique  os  fatos  registrados,  levando  à  compreensão  diversa  da  realidade. 

Normalmente,  não  são  consideradas  edições  fraudulentas  os  ruídos  ambientais,  ruídos 

associados à canalização, ruídos associados à manipulação do sistema de gravação e eventuais 

términos e reinícios de gravação.

A verificação de edição em material de audiovisual é composta pelos exames 

de coerência perceptiva de áudio e vídeo, pelos exames de coerência contextual de áudio e 

vídeo e pelo exame óptico-acústico de áudio e vídeo.

O  exame  de  coerência  perceptiva  de  áudio  consiste  na  observação  da 

continuidade  do  sinal  de  áudio  ao  longo das  gravações,  além da  análise  da  evolução  da 

entonação, ritmo e intensidade da fala. O exame de coerência perceptiva de vídeo é realizado 

por  meio  da  observação  da  continuidade  das  imagens  registradas,  sendo  analisadas 

principalmente as diferenças nas imagens de quadros subsequentes.

O exame de coerência contextual de áudio e vídeo consiste na verificação da 

lógica da sequência de registros existentes nas gravações. Esse exame envolve a constatação 

da coerência de sincronismo e da coerência de eventos.

A coerência  de sincronismo entre  áudio  e  vídeo consiste  na observação da 

simultaneidade da ocorrência de eventos registrados tanto no áudio quanto no vídeo. Essa 

análise pode ser realizada pela verificação do sincronismo entre as falas gravadas no áudio e 

os  movimentos  de  abertura  e  fechamento  dos  lábios  dos  interlocutores,  quando  houver 

enquadramento adequado (sincronismo labial), pela verificação do sincronismo entre as falas 

gravadas no áudio e os movimentos de mãos, cabeça e corpo dos interlocutores (sincronismo 

gestual)  e  pela  verificação  do  sincronismo  entre  ruídos  de  objetos  manipulados  e  a 

movimentação observada desses objetos (sincronismo de ruídos).

Já a coerência de eventos está relacionada ao encadeamento lógico dos eventos 

observados dentro das gravações como um todo.

O  exame  óptico-acústico  de  áudio  e  vídeo  consiste  na  observação  das 

propriedades físicas dos registros. A manutenção dos padrões temporais e espectrais do áudio 

é  observada,  com o auxílio  de  oscilogramas  (intensidade  do  sinal  ao  longo  do tempo)  e 

espectrogramas  (energia  contida  em cada  componente  de frequência  ao longo do tempo). 

Essas  medidas  permitem  pesquisar  mudanças  nos  padrões  de  ruído  de  fundo  do  áudio, 

incoerentes com a sequência de eventos. Para o vídeo é verificada a compatibilidade entre as 
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fontes de luz e as sombras presentes nas imagens, as dimensões relativas entre os objetos e 

pessoas  filmadas  e  a  coerência  de  seus  movimentos  em relação  à  velocidade  e  posições 

iniciais  e  finais.  Para  o  áudio  e  o  vídeo  é  observada,  ainda,  a  compatibilidade  entre  a 

intensidade do áudio e dos ruídos gravados com a distância a que as fontes (de áudio e ruídos) 

estão do receptor, estimadas pelas imagens.

Dessa  forma,  o  perito  analisou  a  direção  da  iluminação,  disposição  de 

personagens e objetos e suas relações na imagem, assim como a continuidade do sinal de 

áudio, não encontrando sinais de adulteração nas imagens examinadas.

IV – CONCLUSÃO

O material  recebido para exames está detalhadamente descrito na seção I – 

MATERIAL e o resultado dos exames na seção III – EXAME.

As imagens extraídas do material questionado têm baixa definição nas regiões 

de interesse e  a baixa iluminação,  os ângulos de enquadramento e as distâncias  (câmera-

pessoa) não favorecem à identificação de pessoas. Assim, essas imagens não apresentaram um 

resultado nos sistemas de banco de dados de imagens disponíveis e  não são adequadas ao 

exame de Comparação Facial.

O signatário  considera esclarecido  o assunto e,  com este  Laudo,  devolve  o 

material  examinado conforme recebido,  e  nada  mais  havendo a  lavrar,  o  Perito  Criminal 

encerra o presente Laudo elaborado em 6 (seis) páginas.

(assinado digitalmente)

BRUNO GARBE JUNIOR
PERITO CRIMINAL FEDERAL
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