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RESUMO 

Criar uma ferramenta para analisar dados de um ou mais indivíduos em tempo real, 

fornecendo aos autorizados por lei as informações solicitadas. Será criado um banco 

de dados dos residentes do município tratado o qual será conectado a um servidor, 

onde ocorrerá o processamento dos dados e o envio das informações ao 

requerente, que pode ser um delegado, por exemplo. Essas informações podem ser 

enviadas via Internet (Cartório online), ou retiradas pessoalmente. As informações 

deverão ser arquivadas e tratadas segundo a lei vigente.  

 

INTRODUÇÃO 

Segurança é atualmente um fator que tira o sono de muitos brasileiros, em todos 

meios de informação relatam horrores de todos os tipos. De acordo com (Larcher, 

2015).No Brasil não existe registros certos e precisos, de onde um indivíduo reside 

habitualmente, isso abre margens para distorções na gestão dos meios públicos e 

relações sociais. De acordo com (IBGE, 2015).  

 

OBJETIVO 

O objetivo é criar uma ferramenta para auxiliar os gestores públicos na busca de 

uma constante melhora da qualidade de vida da população. Será necessário 

recolher informações dos residentes, usando para isto bancos de dados para 

registrar os residentes do território de competência, isto é necessário para conhecer 

quem reside e onde no território, conhecer a composição dos núcleos familiares, 

fornecer aos administradores públicos e responsáveis pela segurança publica as 

informações necessárias para endereçar os recursos disponíveis no município e 

moldar projetos oportunos segundo o momento histórico para o território tratado ou 

para parte do mesmo, os gestores da segurança pública poderão conhecer o perfil 

de cada habitante ou grupo de habitantes, podendo assim direcionar os recursos de 

segurança em áreas onde ocorra e ou persista incidência maior de criminalidade e 

ou violência. Será possível obter informações de cada novo habitante do território, 

Como objetivo final a ferramenta deverá auxiliar na prevenção de fatores críticos do 

território (segurança pública, saúde, escola, criminalidade, etc.). 

 

 

 



METODOLOGIA 

A metodologia usada será criar Bancos de Dados usando a ferramenta MySQL 

(Oracle, 2015). Para o desenvolvimento do Sistema será utilizado o software 

Microsoft Visual Studio 2013 (Mircosoft, 2015).  

 

DESENVOLVIMENTO 

Serão criados Bancos de Dados no qual constarão dados elementares de cada 

habitante do território tratado. Os Bancos de Dados dos territórios devem ser 

padronizados, organizados em células independentes, mas que passam integrar-se 

um aos outros formando na integração um único Banco de Dados (virtual), de 

dimensão municipal, regional, estadual e nacional. Para condicionar a população a 

registrar no cartório de residência, poderá por convenção (de quem solicita o 

comprovante de residência), ou por lei ser reconhecido como comprovante de 

residência somente o certificado disponibilizado pelo cartório de competência. 

Atualmente usa-se conta de agua, conta telefônica, etc. para comprovar a 

residência, metodologia que podem ser burladas facilmente em função da 

impossibilidade de um controle. Normalmente é necessário um comprovante de 

residência para inscrição em escolas, abrir conta bancária, tirar documentos, 

comprar um imóvel, ter acesso ao serviço publico de saúde, realizar qualquer tipo de 

contrato, desta forma em um breve período teríamos todos residentes 

efetivos/habituais de um território, cadastrados no Banco de Dados de competência. 

Os dados armazenados poderiam ser; CPF, RG, Nome, Sobrenome, Idade, Nome 

mãe, Nome pai, etc.. Os dados terão um tratamento segundo as leis atuais 

brasileiras, estaduais e municipais.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado será maior segurança, pois os responsáveis pela segurança pública 

conhecerão em antemão características dos indivíduos do território, a economia dos 

recursos enquanto direcionados onde necessário e na medida correta, é 

fundamental para os gestores públicos (políticos), saber quem reside e onde reside, 

conhecendo assim o núcleo familiar ao qual o individuo pertence podendo assim 

direcionar toda politica do território de forma eficiente e eficaz, além de ser possível 

monitorar todo território controlando o fluxo migratório, conhecendo um pouco de 

quem chega no território para residir.  As informações do individuo serão obtidas no 



cartório de origem ou em caso de inexistência do cartório de origem, as informações 

será fornecidas pela própria pessoa, O sistema fornecer informações ao cartório do 

município de destino das pessoas que migram. Será possível controlar os dados de 

um individuo em tempo real, procedimento já usado em países da Europa, quando 

um agente de segurança pública para um automóvel, faz o controle em tempo real 

dos documentos do automóvel e dos documentos do condutor. O mesmo acontece 

quando controlam os indivíduos, o agente de segurança contata o cartório de 

residentes do qual o individuo pertence, para verificar as informações do controlado. 
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