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Estima-se que hoje na população carcerária do Brasil, 

mais de 60% dos presos do sexo masculino tenham algum tipo 

de desenho estampado no corpo. Sendo que aproximadamente 

20% afirmam ter se tatuado enquanto cumpria pena. Na cadeia, 

as tatuagens não são utilizadas como mero objetivo de adornar o 

corpo, mas sim feitas para identificar o tipo de crime praticado 

pelo detento. Na maioria das vezes as tatuagens servem como 

demonstração de poder, status, estão atrelados a hierarquias e 

acontecimentos pessoais, significados e códigos que só faziam 

sentido para quem estava inserido no seu contexto, direta ou 

indiretamente. Segundo Toffolli (2005), o gosto a “moda” 

parece reger o ato de se tatuar, o que tatuar, onde tatuar e como 

tatuar, na tatuagem artística. Já na carcerária, o processo parece 

ser justamente o contrário: totalmente sistemático, uma vez que 

estejam se apropriando de objetos do mundo exterior à 

criminalidade e ao cárcere, tais objetos são convertidos a um uso 

restrito, cuja finalidade já era previamente determinada – por 

exemplo, tipificar uma modalidade de crime.

Apresentação
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Durante as abordagens policiais encontrava-se 

frequentemente a incidência de certos tipos de tatuagens em 

alguns indivíduos e após investigações, observava-se, 

eventualmente, uma ligação entre tais tatuagens, os tipos de 

crimes por eles cometidos e as facções criminosas as quais 

pertenciam. Logo, por trás de uma simples aparência  artística, 

alguns tipos de tatuagens representavam um complexo sistema 

de representações criminosas.

Nosso objetivo não é discriminar pessoas que 

possuam tatuagens,  pois seria discriminar o próprio ser 

humano que ao longo de sua história utilizou a tatuagem como 

forma de expressão. Mas apenas demonstrar  que certas 

tatuagens encontradas em alguns indivíduos podem indicar 

fortes indícios de envolvimento com a prática de crimes.   Para 

o policial, a relevância desse conhecimento justifica-se, por 

exemplo, quando o mesmo depara-se, em ocorrências, com 

indivíduos tatuados  e não se atenta para o fato de que as 

figuras ali impressas podem trazer consigo a história de 

diversos delitos, ou acaba por discriminar o cidadão, 

desnecessariamente, por não conseguir fazer um cruzamento 

adequado das informações contidas nas tatuagens, dentro de 

um determinado contexto.
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Esta cartilha tem por finalidade oferecer aos agentes de 

segurança alguns elementos importantes acerca das tatuagens, 

em especial daquelas que, invariavelmente, são encontradas nos 

corpos de pessoas que cometem delitos. As informações aqui 

dispostas facilitarão a atuação policial dentro de um 

reconhecimento visual ainda pouco explorado durante as 

operações de patrulhamento, mas que pode, já no início de uma 

abordagem, lhe fornecer dados referentes ao (s) suspeito (s) que 

poderá lhe auxiliar no sucesso da sua operação e, por que não 

dizer, na salvaguarda da sua própria integridade física.

Para organizar este material foram realizadas coletas de 

dados (mais de 30 mil fotos/documentos) em delegacias, 

presídios, Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, 

Coordenadoria de Missões Especiais (CME - PMBA), acervo 

digital enviado por policiais militares,  banco de dados de outras 

corporações policiais do país e etc. Procurando torná-lo o mais 

atualizado, variado e próximo da realidade possível, zelando 

pela qualidade de sua informação.

Introdução
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Disponibilizou-se um breve histórico sobre as 

tatuagens para que se possam ter outras informações relevantes 

sobre o tema, sobretudo, por conta de esperarmos do agente de 

segurança que ele não aja preconceituosamente diante de uma 

tatuagem devido ao injustificado desconhecimento. A 

organização em categorias criminais foi feita de acordo com as 

informações de maior valor de cada tatuagem, mas sem 

desprezar informações adjacentes, como a multiplicidade de 

delitos possíveis identificáveis a partir de uma tatuagem.

Foram acrescentadas, ainda, informações que agregam 

valor na abordagem das tatuagens do mundo criminal, como 

tipos de tatuagens que discriminam o detento, sejam pelo crime 

cometido ou sofrido por ele, ou mesmo por características 

pessoais peculiares, além de tatuagens que representam 

facções criminosas no Brasil e em outras partes do planeta. Nas 

curiosidades foram dispostas informações pitorescas que 

algumas tatuagens possuem em relação a certos perfis de 

criminosos. As advertências, bem como alguns aspectos legais 

que precisam ser observados nas ações policiais, são    

salutares e ampliam  a  compreensão  do  agente  de  segurança 
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 pública, para que o seu trabalho, a partir da abordagem das 

tatuagens, seja o mais consciente possível.  

Para dar um pouco de leveza há, no final da cartilha, 

duas atividades para descontrair e ao mesmo tempo reforçar 

algumas informações contidas na mesma. Assim, esperamos 

que todas as informações aqui dispostas contribuam para uma 

ação policial mais assertiva, colaborando para que o estado da 

Bahia tenha um efetivo policial preparado para enfrentar os 

desafios do seu trabalho com maior qualidade.

Desejamos a todos (as) um bom proveito da leitura!

11Tatuagens: Desvendando segredos



Índia A morte

Caveira com punhal
cravado

Chuck

Palhaço/coringaJesus

Diabo N.Sª 

Categorias criminais

Homicídio/Latrocínio/Roubo

A maioria dos presos acusados de praticar homicídio 
possuem em comum as tatuagens abaixo relacionadas:  

Cruz
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Variações

Quando este personagem vem armado com arma 

branca (faca, punhal) ou arma de fogo, o policial deve redobrar a 

atenção, pois pode indicar um elemento de altíssima 

periculosidade.  Bastante comum entre matadores de policiais.

Chuck - Brinquedo Assassino

Tatuagens: Desvendando segredos

Os portadores desta tatuagem apresentam um perfil 
violento e costumam ter várias passagens por prática de 
homicídio e roubo. Pode indicar também associação à facção 
criminosa  A.D.A - Amigo dos Amigos.



Associado a matador de Policiais e praticante de 

roubos.  A índia, representa a deusa da beleza, da sedução, que 

se utiliza de meios e/ou subterfúgios para atrair as vítimas 

(cilada, sexo, traição) e as oferece em sacrifício ao anjo 

vingador. Dessa forma ela se mantém linda, oferecendo almas 

em troca da beleza eterna. Muito utilizado por traficantes no Rio 

de Janeiro (soldados do tráfico), que como regalia (no passado) 

poderiam utilizar fuzis. O possuidor da índia também apresenta 

perfil frio e violento. 

Variações

14

A Índia
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Obs: No desenho ao lado pode-
se observar gotas de sangue 
pingando pela foice e em outra 
extremidade um dos símbolos 
(são 05, comentaremos mais 
adiante) da facção “PCC”, a 
morte leva em suas mãos um 
fuzil ,  s ímbolo do poder 
ostentado por eles. 

Tatuagem muito encontrada em criminosos envolvidos 
em grupo de extermínio e morte de inimigos dentro e fora dos 
presídios  ou que fizeram justiça com as próprias mãos.

Variações

15

A Morte
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primeiramente utilizado pelos criminosos russos que utilizam a 
imagem de Jesus para indicar que o possuidor desde muito cedo 
tem uma vida dedicada ao crime e também para informar que o 
portador da tatuagem foi condenado pelos homens, assim como 
Jesus também o foi. Aqui no Brasil um grande número de 
indivíduos envolvidos na pratica de crimes a utilizam para 
identificar o praticante  de homicídio ou mesmo latrocínio. 

O uso desta tatuagem como símbolo criminal foi 

Variações

A depender da posição onde for encontrada apresenta 
significados diferentes. Nos braços,  perna, e peito refere-se a 
latrocínio (roubo seguido de morte) e proteção quando utilizada 
nas Costas. Pode vir tatuado como uma imagem de Jesus ou 
somente com a palavra “Jesus” ou até mesmo somente suas 
iniciais.

Jesus Cristo
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Pode indicar proteção quando tatuada em tamanho 
pequeno no peito; quando de tamanho grande no meio das 
costas, significa que o preso foi violentado sexualmente ou 
praticou estupro ou atentado violento ao pudor. Nos membros 
inferiores/superiores, coxa e barriga indica latrocínio.

Nossa Senhora Aparecida

Variações

Mais uma vez, apesar da óbvia referência religiosa, o 
significado deste símbolo dependerá da posição aonde ela seja 
colocada. Podendo representar um latrocida, um estuprador  ou 
mesmo fé/ proteção.

Tatuagens: Desvendando segredos
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inconfundíveis, tais como, sorriso sarcástico/irônico, às vezes 
com dentes  afiados; com sangue escorrendo na boca ou nos 
olhos (prestar atenção, caso as lágrimas sejam na cor preta pode 
fazer referência a comparsas mortos por rivais e na cor 
vermelha, comparsas mortos pela polícia); portando arma de 
fogo e/ou arma branca; . Encontraremos em algumas tatuagens 
palhaços com um dos olhos na mão, o que significa olheiro ou 
gerente da boca. Pode vir acompanhado de caveira (refere-se a 
quantidade de policiais mortos, um policial para cada caveira).

Este personagem apresenta característ icas 

Variações

           A maioria dos portadores desta tatuagem possuem 
ligação com a prática de  roubo, formação de quadrilha e 
possibilidade de envolvimento em morte de policiais. 

Palhaço
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tatuagem demonstram frieza e desprezo pela própria vida. A 
maioria dos criminosos que a utilizam parecem absorver as 
características deste personagem (insano, sarcástico, vida 
louca). Normalmente não se entregam fácil e partem para a 
violência (confronto). Pode aparecer as seguintes frases: Para 
meus inimigos Carrego o sorriso da morte ou Se for para 
morrer que morra sorrindo. 

São extremamente perigosos. Portadores desta 

Variações

     A maioria dos portadores desta tatuagem possuem ligação 
com a prática de  roubo e possibilidade de envolvimento em 
morte de policiais. 

Coringa
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Membro respeitado entre a sociedade criminal,   
significa que quem a usa também é um assassino; Bastante 
comum entre matadores de policiais.

Variações

A caveira pode aparecer isolada e/ou inserida dentro de 
algum outro desenho. Ex: Chucky segurando uma caveira; 
imagem de uma caveira dentro dos olhos; caveira em cima de 
um túmulo. A maioria das unidades policiais e/ou militares a 
utiliza com um sabre cravado de cima para baixo, 
representando a vitória sobre a morte. Os bandidos à utilizam 
como forma de também mostrarem que não tem medo da 
polícia e estão dispostos à lutar até morrer. A caveira sem o 
punhal é usada por presos que já praticaram homicídio.
20

Caveira
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Matador / pistoleiro. Pode indicar também que o 
indivíduo tem pacto com o Diabo. 

Variações
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Usada por quem tem o prazer de conviver com a morte 
e/ou aquele que mata por gosto, principalmente os rivais. Este 
símbolo também representa aquele que não sente remorso pelos 
seus crimes.

Diabo
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A maioria dos casos observados, s
já esteve preso ou foi condenado pela justiça. Pode estar 
associado a  devoção do preso à sua fé – através de um pedido 
de proteção contra mau olhado, bem como apontam para a 
periculosidade dele. 
Uma cruz tatuada no meio das costas identifica um elemento 
perigoso que vai até as últimas conseqüências em seus atos

ó as possuem quem 

Variações

22

Uma cruz com o crânio humano, tatuado 
no meio das costas, identifica que o 
indivíduo possui um comportamento de 
lealdade a seus colegas de cela, possuindo 
o significado de que é uma pessoa que 
sabe guardar segredos e que o grupo pode 
confiar naquele indivíduo; Também pode 
apontar aquele que mata para não morrer.

Atentar para o surgimento desta tatuagem, 
que pode indicar uma tatuagem de 
intolerância skinhead.

Cruz

Tatuagens: Desvendando segredos



Com três degraus representa a subida de Jesus ao 
calvário). Tatuadas sempre  em tamanho pequeno (10 cm), 
CRUZ DO CALVÁRIO, dizem serve para "livrar do diabo e 
do mau olhado", uma forma de estar protegido, um pedido 
constante de proteção (corpo fechado).Indica suspeito 
vingativo e que mata seus inimigos..

23

Quando possui uma cruz com duas velas acesas na 

base, normalmente em tamanho grande nas costas, é um aviso 

aos colegas do cárcere, que o dono desta marca é um indivíduo 

de alta periculosidade; quando em tamanho pequeno possui 

uma cruz iluminada, significa o pedido de proteção constante;

Tatuagens: Desvendando segredos
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Significa que o tatuado guarda segredo, tem a boca 
“fechada como um túmulo”, qualidade valorizada na prisão e 
em liberdade. Outro significado é ter o corpo fechado. 

Pode significar também número de mortos 
(quando acompanhado por nomes e/ou datas).

Sepultura / Túmulo
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Uma pistola/revólver traduz o elemento praticante de 
assalto com morte (Latrocínio). 

FUZIL: indica que o indivíduo usa esse tipo de arma 
para praticar delitos, e nesse caso delito de grande vulto.

Variações

Quando vier tatuado na barriga, informa que o 
possuidor pratica rouba. Quando tatuado na perna, indica 
latrocínio.

Arma de fogo
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05 Pontos na mão, indica o 
homicida na hierarquia do 
crime. 
  Os pontos localizam-se 
normalmente nas costas das 
mãos.

Referência ao art. 157(roubo) do CPB

A referência pode vir explícita ou não. Os artigos mais 
comumente encontrados são:  art. 33, art.121 (que pode vir 
como salmo 121); art. 171 e o art. 157.

É possível encontrar também na mão ou no rosto, 
referências que apontam a categoria de crime praticado pelo 
criminoso.

Referência aos Artigos do C.P.B

Pontos na mão / rosto
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Especialidade do criminoso: Roubo

05 Pontos na mão, indica o homicida na hierarquia do crime.

Tatuagens: Desvendando segredos
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Uso e Tráfico de Drogas

A maioria dos portadores deste símbolo, tem passagens 
por tráfico de drogas e formação de quadrilha.  A carpa subindo 
indica a posição de status como um gerente (posição 
conquistada por mérito); Pode vir também uma carpa para baixo 
ou  com a cabeça de dragão, que aponta para o traficante que tem 
posição privilegiada no grupo. Se vier junto com outros 
elementos (Yin Yang, fuzil e escorpião), podem apontar para 
integrantes do PCC).

Variações

Cabeça de dragão Carpa para cima

Carpa
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A folha da maconha pode vir em qualquer lugar, 
não há uma posição definida. Está associado tanto ao 
usuário quanto ao traficante.

Maconha só da boa

Variações

Folha da maconha
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 Foi um símbolo criado para identificar traficantes e/ou 
usuários de drogas (dando nome inclusive a um termo bastante 
conhecido, o sacizeiro).  Geralmente feito no braço ou barriga. 

Variações

O possuidor deste personagem normalmente é um dos 
responsáveis pela preparação, panha e distribuição  das drogas, 
bem como, pelo controle de qualidade dos produtos.

Saci pererê
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Identifica um possível usuário/traficante de drogas

tatuagem, durante as investigações ficou demonstrado que os 
mesmos eram apontados como os responsáveis pelo tratamento 
das drogas, ou seja, eram responsáveis pelo refino, 
empacotamento e teste de qualidade das drogas produzidas. 

Foi encontrado alguns presos que possuíam esta 

Duende / Gnomo
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Identifica um possível usuário/traficante  de drogas. 

extremamente habilidosos na prática de roubo à ônibus coletivo, 
à lojas (principalmente que possuíam cofres e/ou caixas 
eletrônicos). Podem ser especialistas em  armas e até mesmo em 
explosivos. Adoram desafios.

A maioria dos indivíduos suspeitos se mostravam 

Bruxo / Mago

Tatuagens: Desvendando segredos



Tatuagens que discriminam o preso

Há algumas tatuagens que são usadas para estigmatizar 
e punir os indivíduos dentro da sociedade criminosa. 
Normalmente são aplicadas à presos que cometeram estupro,  
ou em um indivíduo que não consegue pagar as dívidas, ou para 
aquele que quebra o código criminal (lei do silêncio, olhar para 
mulher do outro preso, por exemplo).

Os crimes de estupro ou os homossexuais são punidos 
com tatuagens feitas à força. Pintas no rosto, tatuadas num 
processo forçado e doloroso. Desta forma, por onde estiver, o 
tatuado é reconhecido, passando a ser tratado pelos outros como 
homossexual passivo. 

Usar tatuagens falsas ou desmerecidas pode levar  um 
preso a ser punido (tatuagem arrancada à força com estilete) e 
até mesmo ser morto. Um criminoso sem tatuagem não tem 
status nem respeito dentro do presídio.

33

Um pênis desenhado nas costas ou 
em outro local visível é outra 
punição aos estupradores. Isso 
facilita sua identificação por todos 
no presídio. Ter uma tatuagem 
dessas significa longos e terríveis 
anos de servidão sexual na cadeia.

Tatuagens: Desvendando segredos
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Tatuagens que identificam presos homossexuais 
e/ou que foram estuprados

         Pode aparecer  um coração cortado por flecha, com a 
inscrição amor de mãe; amor só de mãe, neida, ou a inscrição 
D.A. Ter uma tatuagem dessas pode significar longos e terríveis 
anos de servidão sexual na cadeia. Normalmente feito sem o 
consentimento do preso.

Variações

Ao encontramos presos com a inscrição Amor de mãe, 
ou amor só de mãe, acompanhado de um nome feminino, trata-
se de uma homenagem e/ou pedido de desculpa à mãe, em razão 
do mesmo  tê-la desapontado. 

Amor só de mãe

Tatuagens: Desvendando segredos



35

Quando o indivíduo praticou crimes contra a liberdade 
sexual o individuo é obrigado a fazer. Também é associado a 
liberdade ou a vontade de sair do cárcere. Os homossexuais 
veneram são Sebastião como protetor desde a idade Média. Na 
biografia do santo, consta que era o soldado preferido do 
Imperador Diocleciano, considerado pelos historiadores como 
um dos imperadores mais homossexuais de Roma. O motivo do 
martírio do santo, segundo alguns autores, teria sido sua recusa 
em continuar manter relações sexuais com Diocleciano, depois 
da conversão ao cristianismo.

Variações

São Sebastião

Tatuagens: Desvendando segredos
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Arame farpado

Serpente a arame farpado

Tatuagens: Desvendando segredos
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Tatuagens que representam proteção

religiões afro-brasileiras. Significa pedido de proteção aos 
orixás. Os presos portadores deste tipo de tatuagem acreditam 
que tem o corpo fechado.

Tatuadas por presos simpatizantes ou  praticantes de 

deste  t ipo de ta tuagem 
a c r e d i t a m  q u e  e s t a r ã o  
protegidos contra prisões e 
emboscadas.

Os presos portadores 

São Jorge

Oxóssi

Tatuagens: Desvendando segredos
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Uma considerável maioria dos indivíduos apontaram 
esta tatuagem como símbolo de proteção e força contra às 
investidas do inimigo (emboscadas, traições e etc).  Em caso de 
traição ou investidas do inimigo, os portadores desta tatuagem 
iriam ”adiantar”  o encontro de seu (s) desafeto (s)  com o outro 
mundo.  Fazendo menção à uma das funções do Anjo Miguel, 
considerado o anjo mais poderoso de todos, é um guerreiro e um 
defensor, sendo o responsável por transportar as almas dos 
falecidos até ao céu.

Variações

Não há uma posição específica, pode ser encontrado 
em qualquer região do corpo.

Anjo Miguel

Tatuagens: Desvendando segredos
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Essas tatuagens costumam indicar o nome do preso ou 
de algum ente querido (mãe, namoradas ou esposas); datas que 
não desejam esquecer como, por exemplo, a data em que 
morreram os companheiros de cela, datas da primeira/última 
condenação; homenagem à comparsa vivo/morto. Fé 
(Deus/demônio).  Façanhas criminosas praticadas. É uma 
forma de comunicação e/ou um jeito de expressar seu desafio à 
sociedade.

Variações

Tatuagens onde o preso expressa dor/raiva/desejo/
esperança/crença/ feito heroíco/ citação religiosa etc.

O  p r ó p r i o  n o m e  é  
colocado em razão do 
receio que alguns presos 
tem de morrerem em 
confronto e de terem seu 
rosto desfigurado. Seria 
uma forma de serem 
r e c o n h e c i d o s  p e l o s  
parentes/amigos e terem 
um velório digno.

Tatuagens: Desvendando segredos
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Dizem que não rezo pela alma de meus inimigos, mentira, rezo sim
para que eles queimem no fogo do inferno

Ódio

- MATO POR PRAZER-

Tatuagens: Desvendando segredos
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Adriano: nome de uma vítima de assassinato 
e a data do cometimento do crime: 21/11/07.

Sangue de vagabundo

- MATO PRA NÃO MORRER -

Tatuagens: Desvendando segredos
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Só Deus sabe minha hora

Tatuagens: Desvendando segredos
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Tatuagens que identificam facções criminosas

É uma organização criminosa paulistana, criada com o 
objetivo manifesto de "defender" os direitos de pessoas 
encarceradas no país. Hoje a organização é comandada por 
presos e foragidos principalmente no estado de São Paulo

Variações

Carpa Escorpião PCC / 1533

YIN YANG Morte c/ fuzil Paz/justiça...

Primeiro Comando da Capital - CPC

Tatuagens: Desvendando segredos
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Escorpião: foram as primeiras tatuagens usadas dentro dos 
presídios e fora deles pelo crime organizado “PCC”. Usadas 
como identificação de seus integrantes não tendo degrau 
hierárquico.

PAZ JUSTIÇA LIBERDADE -  (a tatuagem com essas três 
palavras juntas, indica membros do Primeiro Comando da 
Capital - PCC). Mas também referem-se a integrantes do 
Comando Vermelho (C.V) 

1533 - (referente às letras do alfabeto. P-15 C-3 C-3 )

YIN YANG - (segundo a filosofia chinesa representa o 
bem e o mal - indica membros do Primeiro Comando da 
Capital - PCC)

CARPA E YIN YANG - (indica membros do Primeiro 
Comando da Capital - PCC)

A Morte:  a morte leva em suas mãos um fuzil, símbolo do 
poder ostentado por eles. 

Fonte: http://aoxtremo.blogspot.com/2011/08/pcc-violencia-ao-x-tremo.html

Tatuagens: Desvendando segredos
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Até o presente momento, só foi encontrado referências 
com inscrições do CV e  CVRL (dissidência). É comum 
encontrarmos também a associação das palavras PAZ, 
JUSTIÇA E LIBERDADE (O PCC também utiliza essas 
palavras).

 Comando Vermelho - CV 

Tatuagens: Desvendando segredos

C.V

Foram encontradas tatuagens do Taz (Símbolo do 
CVRL) segurando a cabeça do Chuck - Brinquedo Assassino 
(Símbolo da Facção criminosa 

Rio de Janeiro, d
Comando Vermelho e com o Terceiro Comando Puro - 

TCP ).  É possível encontrar os 
integrantes da facção A.D.A se utilizando da tatuagem do 
Chucky segurando a cabeça do Taz ou outras referências 
similares. Tudo isso como uma forma de demonstração da guerra 
entre os dois grupos.

Amigo dos Amigos, conhecida 
pela sigla A.D.A, é uma das três maiores organizações 
criminosas da cidade do esde o início rivalizou 
com o 

, a partir da criação deste último.

C.V.R.L
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Tatuagens que identificam facções criminosas 
internacionais

Os filiados não possuem um só símbolo ou uma só 
tatuagem, tatuam o corpo inteiro e poucas partes são poupadas, 
o desenho se torna uma verdadeira armadura carregada de 
simbolismos. Nas armaduras de tatuagens dos membros da 
Yakuza, não são somente os antigos anéis negros que aparecem, 
ela são compostas de vários signos japoneses com profundo 
valor simbólico. Montanhas, nuvens, deuses, flores, animais 
como tigres e carpas além de outros mitológicos como o dragão, 
cada qual com um significado tradicional muito forte. 

Yakuza

Tatuagens: Desvendando segredos
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Como muitos acontecimentos na história da 
humanidade, a raiz de tudo está na Bíblia. Acontece que os 
primeiros presos da revolução russa eram católicos na maioria, 
e eles, lembrando de que antes de mandar Caim ao exílio, Deus 
fez nele uma marca, para que fosse reconhecido como 
a s s a s s i n o ,  o  p r i m e i r o  d o s  a s s a s s i n o s .  
Graças a isto, a maior parte dos símbolos da máfia russa são 
religiosos. 

O crucifixo no peito, apesar da óbvia referência 
religiosa, significa apenas que ele é um ladrão. A igreja de três 
cúpulas nas costas dele representa três sentenças  criminais 
cumpridas. 

Máfia Russa

Tatuagens: Desvendando segredos
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As passagens  pelas prisões são também descritas em 
tatuagens específicas, em todas elas os significados são muito 
claros e restritos. A simplicidade e a eficiência deste 
procedimento são estarrecedoras. Se são todos criminosos e, 
portanto, indignos de confiança, como saber quem são? Pelas 
tatuagens: são elas que medeiam as relações, estabelecendo 
hierarquias e fornecendo informações.

Através das suas tatuagens é possível saber aonde o 
mafioso as fez, qual presídio que esteve condenado, o número 
de condenações a que respondeu processo, se é órfão, se atua no 
campo ou na cidade, se é descendente de membros da máfia, 
quais tipos de crimes praticados, se é viciado em drogas, se 
passou por centros de reabilitação juvenil, se é anti-semita e se é 
fugitivo, dentre outros aspectos possíveis de serem deduzidos a 
partir da análise das suas gravações corporais.

Normalmente tatuam 02 
estrelas nos ombros pelos 
méritos alcançados dentro da 
o r g a n i z a ç ã o  e  s ã o  s ó  
conseguidas após uma vida 
dedicada ao crime, sendo 
posteriormente promovidos ao 
posto de capitão. Nos joelhos, 
significa que não se ajoelharão 
para ninguém, nem mesmo 
para Deus. 

Tatuagens: Desvendando segredos
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Suástica nazista

Adolf HitlerSoqueira InglesaCruz de ferro

No Brasil só em São Paulo,  25 gangues foram 
descobertas. Mais de 150 mil brasileiros baixam arquivos com 
conteúdo neonazista, e mais de 200 pessoas estão fichadas nos 
bancos criminais da Polícia Civil de São Paulo. E a cada ano 
aumenta o número de ocorrências ligadas a intolerância.

Tatuagens que identificam crimes de intolerância

Tatuagens: Desvendando segredos
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Teia de aranha:   relacionava o tatuado ao assassinato de pessoas de outras etnias.

Tatuagens: Desvendando segredos
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Embora não haja registros dessas imagens estarem 
associadas à tatuagem criminal, encontramos estes personagens 
tatuados em alguns criminosos. Ao serem perguntados do 
porquê haviam tatuado determinado personagem, os mesmos 
declararam dentre outros motivos, o admirar determinadas 
qualidades/características desses personagens, tais como, 
velocidade, força, inteligência e etc. Ou seja, eles muitas vezes 
incorporam determinadas qualidades desses personagens.

Essas tatuagens foram encontradas em criminosos que 

utilizavam a motocicleta para transportar drogas. Ao serem 

questionados do porquê utilizavam esta figura os mesmos 

apontaram que era devido a característica do personagem que 

era a rapidez, ou seja, velocidade na entrega do produto.

Curiosidades

Papa - Léguas Ligeirinho

Tatuagens: Desvendando segredos



52

a uma determinada religião ou cultura e pode significar um 
monte de coisas diferentes para um monte de pessoas diferentes.

Estrelas são símbolos universais, não estão vinculadas 

numa primeira análise, parecem estar imitando os componentes 
da máfia russa que costumam tatuar  estrelas nos ombros e 
também nos joelho.  Na versão brasileira, a referência para 
esses símbolos é a indicação proteção (evita prisões). Indica 
também que o possuidor é um homem de disciplina, status e 
tradição. Pode indicar também a posição do indivíduo no grupo, 
tais como tesoureiro, ou  mesmo um chefe. 

Temos encontrado várias referências de suspeitos que 

Estrela

Tatuagens: Desvendando segredos
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Portadores desta tatuagem costumam agir em grupo. 
Simboliza que o portador é um predador e altamente perigoso, 
as aranhas são associadas com os caçadores. Elas esperam 
pacientemente por suas presas, prendem e depois as mata.  A 
quantidade de aranhas ou teias pode indicar que o portador tem 
posição privilegiada no grupo (chefe, conselheiro, contador e 
etc). Também pode simbolizar que o portador já matou antes ou 
está disposto a matar ou até mesmo a  morrer.

Variações

Se aparecer uma aranha subindo, indica que o tatuado 
está pretendendo subir na hierarquia  do crime. Se aparece 
descendo, indica que o tatuado pretende um dia deixar a vida de 
crimes. Também está associado a homenagem a comparsas 
mortos.

Aranha / Teia

Tatuagens: Desvendando segredos
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Um grande número de indivíduos flagrados na prática 
de crime e que possuíam esta tatuagem, apresentavam inúmeros 
registros de ocorrências do tipo furto e/ou roubo. Havendo 
recorrência entre diversos  suspeitos na prática de roubo 
coletivo de dinheiro, anéis, bolsas e às vezes até mesmo de 
roupas dos transeuntes por um grupo de pessoas (arrastão). O 
grupo pode ou não estar organizado, dependendo da 
espontaneidade do roubo. A maior recorrência se deu na prática 
de roubo à coletivos e estabelecimentos comerciais.

Variações

Demônio da Tasmânia

Tatuagens: Desvendando segredos
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Gesto V L: Vida Louca

São pessoas extremamente audaciosas. Pode indicar 
também indivíduo que não mede conseqüências para praticar 
delitos. É comum encontramos entre os tatuados com este 
símbolo, outras características em comum, tais como, marca de 
roupa, jóias, sinais/gestos e etc, identificando dessa forma 
possivelmente grupos e/ou facções. 

Variações

Vida Loka

Tatuagens: Desvendando segredos
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Simboliza que o portador é um predador e altamente 
perigoso. Gosta de caçar suas presas e é implacável com seus 
inimigos. A maioria dos indivíduos que a portavam eram 
apontados como autores de várias mortes (de rivais) quer seja 
por disputa por pontos de drogas, quer seja por sobrevivência. 
Eles alegaram que era matar ou morrer.

Variações

Este símbolo é interessante devido à semelhanças entre 
as imagens frequentemente usadas aqui no  Brasil e as da máfia 
russa.  Quem também possuem significado semelhante.

Brasil:  imagens encontradas em delegacias baianas.

Rússia: imagens usadas por integrantes da Máfia Russa

Tigre

Tatuagens: Desvendando segredos
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Foi encontrado uma quantidade interessante de 
indivíduos envolvidos em crimes que se utilizam deste 
símbolo, para ilustrar uma qualidade cortejada no meio 
criminoso, a camuflagem e a habilidade para o contra-ataque. 
Os polvos são reconhecidamente os mestres da camuflagem 
marinha  (são capazes de alterar sua textura a fim de atingir uma 
camuflagem imitando pedras e algas.) A maioria dos polvos são 
capazes de liberar uma densa nuvem de tinta negra que os 
ajudam a escapar de predadores.  A nuvem de tinta também 
possui cheiro, sendo capaz de confundir predadores como 
tubarões que dependem muito do olfato para localizar a presa. 
Quando ameaçados, têm a capacidade de liberar tentáculos e 
servem como distrativos para os predadores em sua caça.

Encontramos recorrência deste  símbolo em indivíduos 
acusados de praticar  arrombamentos  e roubo.

Variações

Polvo

Tatuagens: Desvendando segredos
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Um número muito grande de tatuagens pelo corpo (as já 
citadas nesta cartilha) pode indicar hierarquia e/ou status dentro 
grupo, como também que o seu portador tem muitos crimes ou 
ainda que o mesmo está há muito tempo envolvido com a prática 
de crime(s). Em todo caso, o policial deverá cruzar os dados, 
sempre!

Múltiplas tatuagens:   criminoso em potencial?

Tatuagens: Desvendando segredos
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- Para todo e qualquer caso de suspeição. o policial deve 
cruzar os dados para diminuir a margem de erros na ação 
policial;

- As informações desta cartilha servem apenas como mais 
uma ferramenta para facilitar o seu trabalho de 
reconhecimento, mas não pode e nem deve ser a única fonte 
de consulta;

- Certas tatuagens encontradas em alguns indivíduos 
podem demonstrar fortes indícios de envolvimento com a 
prática de crimes. No entanto recomenda-se que a ação 
policial nestes casos seja pautada estritamente na técnica 
policial e no cruzamento de dados;

- Nem todas as pessoas tatuadas possuem envolvimento 
com crimes, mas uma considerável maioria envolvida com 
o crime possui tatuagens (as já citadas nesta cartilha).

- O Policial deverá adotar como procedimento operacional 
padrão, verificação da existência de tatuagem nos 
indivíduos que estejam em atitude suspeita, cruzando 
dados sempre!;

- Somando-se as observações das tatuagens, o policial 
deverá atentar para marcas e/ou cicatrizes no corpo do 
suspeito,  pois  a  presença  das  mesmas  pode  indicar 

Advertências

Tatuagens: Desvendando segredos
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pós operatório por ferimentos à bala e/ou com arma branca, 
facilitando dessa forma um melhor  cruzamento de dados. 

- Ainda que as estatísticas apontem para um baixo índice de 
recuperação no sistema prisional, o policial também deve 
trabalhar com a hipótese de o suspeito não ter mais dívida 
com a sociedade, ou seja, já ter cumprido a pena prevista 
pelo crime cometido,  independente da identificação que se 
possa fazer das suas tatuagens;

-A experiência bem sucedida da PM do Estado de São 
Paulo no registro fotográfico dos presos em flagrante delito 
criando a Base Informatizada de Fotografias Criminais - 
FOTOCRIM, nos sugere aderir a tal iniciativa, 
considerando os aspectos positivos para o enriquecimento 
nos cruzamentos de dados. Reconhecemos que o trabalho 
de registro fotográfico de criminosos não é uma função 
normativa da PM e sim das polícias científicas, contudo, é 
no entendimento da cooperação mútua que orientamos, em 
caráter não obrigatório, quando possível os policiais 
deverão tirar foto, com os recursos tecnológicos 
disponíveis no momento, de todos os suspeitos conduzidos 
às delegacias como resultado da prisão em flagrante delito, 
remetendo-as para os Setores de Missões Especiais (SME) 
das suas respectivas unidades, para que mais tarde estes 
dados possam ser complementados à outras bases 
criminais, tais como INFOSEG e PORTALSSP. 

Tatuagens: Desvendando segredos
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É verdade que, em muitas situações, o agente de 
segurança pode acabar se excedendo diante de um indivíduo 
em atitude suspeita, atentando contra a sua dignidade. As 
diversas denúncias veiculadas nos meios de comunicação por 
abuso de autoridade das forças policiais destoam do 
compromisso do governo do estado da Bahia, que é o de 
prestar segurança à sociedade baiana, observando sempre os 
preceitos constitucionais. Desse modo, nunca é demais 
lembrar alguns parâmetros legais que devem nortear a ação 
policial no seu dia-a-dia.

- A Constituição Federal/88 assegura que é livre a locomoção 
no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 
com seus bens.

- Estabelece a Constituição Federal (art. 1º) que: a República 
Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamento, entre outros, a dignidade da 
pessoa humana. Isto significa que nas atividades estatais a 
pessoa humana não pode ser tratada como coisa, como um 
meio para se atingir um objetivo.

- “CF - Art. 5º (...)

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

Aspectos Legais

Tatuagens: Desvendando segredos
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alguma coisa senão em virtude de lei
X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação.
XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens;
 LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória”.

- Constrangimento Ilegal:

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou 
depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a 
capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a 
fazer o que ela não manda”.

- Abuso de autoridade (Lei Federal n.º 4.898, de 9/12/1965):
 
Art. 3º - Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:
a) À liberdade de locomoção;
i)À incolumidade física do indivíduo

Art. 4º - Constitui também abuso de autoridade:

a) Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, 
sem as formalidades legais ou com abuso de poder;

Tatuagens: Desvendando segredos
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b) Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a 
constrangimento não autorizado em lei.

Art. 5º - Considera-se autoridade, para os efeitos desta Lei, 
quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza 
civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem 
remuneração. 

- Busca Pessoal

Conceito:  “Consiste na inspeção do corpo e das 
vestes de alguém para apreensão dessas coisas, incluindo toda 
a esfera de custódia da pessoa, como bolsas, malas, pastas, 
embrulhos e os veículos em sua posse (automóveis, 
motocicletas, barcos etc.)”. Júlio Fabbrini Mirabete 

A Busca Pessoal independerá de mandado, no caso de 
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa 
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que 
constituam corpo de delito, ou quando a medida for 
determinada no curso da Busca Domiciliar.

Código de Processo Penal - Art. 240 §2º - Proceder-se-á à 
Busca Pessoal quando houver fundada suspeita de que 

alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados 
nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Código de Processo Penal - Art. 240 §1º
b) Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
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c) Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e 
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na 
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) Descobrir objetos necessários à prova de infração ou defesa 
do réu;

Código de Processo Penal - Art.

A Busca em mulher será feita por outra mulher, se não 
importar retardamento ou prejuízo da diligência.

Decisão do Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, no 
HC nº 81.305-4 / GO, é paradigmática: “A fundada suspeita, 
prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros 
unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que 
indiquem a necessidade da revista, em face do 
constrangimento que causa”. 

Portanto, se a revista não causar constrangimento, não 
se exige a fundada suspeita. Por exemplo, quando o cidadão 
passa por detector de metal, da Polícia Federal, instalado em 
aeroporto internacional, ou quando passa por busca ligeira ao 
entrar em casas de diversões, estádios de futebol e outros 
recintos, onde o ardor dos freqüentadores possa motivar a 
alteração da ordem pública.

Para saber mais, trocar informações e compartilhar 
materiais, enviem E-mail para:
                       

 249

tatuagemsegredos@gmail.com
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01. Encontrada em homicidas que tem ligação com o PCC.
02. Se for encontrada no peito significa proteção.
03. Está em criminosos que sabem guardar segredos.
04. Quando está nas costas, o seu portador sofreu violência 
sexual ou praticou estupro.
05. Tem relação com a deusa da beleza.
06. Quem a possui apresenta traços de insanidade em suas 
ações, com grande crueldade.
07. Mais encontrada em pistoleiros.
08. Representa assalto seguido de morte.

Divirta-se e teste o que aprendeu
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1 4

7

10

2

5 8

11

3

6

9 12

Agora indique os números apenas daquelas que estão 
relacionadas ao mundo criminal, nomeando-as.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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