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“DISPOSITIVO INIBIDOR DE FURTO INTRODUZIDO EM MÓDULO DE-

POSITÓRIO DE ENVELOPES EMBARCADO EM EQUIPAMENTO DO TIPO 

ATM E CORRELATOS” 

 

TERMINOLOGIA 

[1] Para fins de melhor entendimento da matéria revelada e 

reivindicada na presente patente de invenção, nos próximos 

parágrafos é apresentado o significado de alguns termos 

técnicos ricamente citados no corpo do relatório descriti-

vo, onde: 

[2] – Equipamento: trata-se de um aparelho em si, como um 

todo, usado na execução de uma tarefa ou serviço específi-

co. Para efeito do presente invento pode ser considerado 

equipamentos do tipo ATM, onde são definidas portas de 

acesso a painéis de controle e portas de cofre.  

[3] – Equipamento ATM: sigla em língua inglesa Automated 

Teller Machine, é um dispositivo eletrônico que permite que 

clientes de um banco retirem dinheiro e verifiquem o saldo 

de suas contas bancárias, depositem dinheiro ou cheques, 

transfiram dinheiro entre contas bancárias, comprem cartões 

pré-pagos para seus celulares etc, imprimam folhas de che-

ques, dentre outras;  

[4] – Dispositivo: é aquele cujo projeto, desenvolvimento, 

produção compreende apenas componentes mecânicos;  

[5] - Homem do ofício: de acordo com CHAVANNE, Albert & 

BURST, Jean-Jacques. Droit de Lá Propriété Industrielle. 

Paris: Dalloz,1993, p.53-55, de forma remissiva é o técnico 

no assunto que possui os conhecimentos normais e médios da 

técnica que será objeto de análise, que para efeito do pre-

sente invento é o técnico conhecedor tanto do produto quan-

to do processo de fabricação de travas de controle de aces-

so. 
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[6] - IPC: Classificação internacional de patente. 

[7] O rol de termos, tecnologias e conceitos técnicos 

apresentado nesse tópico preliminar deve ser apreciado para 

o correto entendimento do presente invento, conferindo a 

necessária suficiência descritiva ao corpo do presente re-

latório descritivo, bem como deve ser usado como referência 

para estudos em análises comparativas seja com hipotéticas 

soluções do estado da técnica, ou seja, anteriores ao in-

vento e não citadas na presente cártula como para produtos 

de mesma natureza e mesma classificação internacional de 

patente (IPC), divulgados e ou comercializados por tercei-

ros que não seja(m) o(s) titular(es) da presente patente. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO  

 

[8] A presente patente de invenção de título em epígrafe e 

objeto de descrição e reivindicação nesta cártula trata de 

uma solução inventiva que encontra destacado benefício no 

setor de automação industrial, notadamente no segmento de 

automação bancária, mais especificamente aplicado a equipa-

mentos do tipo ATM e correlatos. 

[9] Mais especificamente, o dispositivo inventivo encontra 

particular utilidade junto ao módulo depositório de envelo-

pes de equipamentos do tipo ATM e correlatos.  

 

DEMANDA DO INVENTO 

 

[10] De forma sumária, sabem os experts na área de automa-

ção bancária, que os equipamentos do tipo ATM, e correla-

tos, são muito vulneráveis a ações de furto, onde para 

efeito do presente invento, merece destaque o furto de en-

velopes depositados no interior do módulo depositório de 
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envelopes desse tipo de equipamento, configurando assim 

grande prejuízo às instituições bancarias.  

[11] Portanto é premente a necessidade de que seja apresen-

tada uma solução que elimine a vulnerabilidade do módulo 

depositório de envelopes diante da ação furtiva de ladroes 

que com o passar do tempo se especializado nesse tipo de 

crime.  

 

REQUISITOS DO INVENTO 

 

[12] A requerente idealizou o inédito “DISPOSITIVO INIBIDOR 

DE FURTO INTRODUZIDO EM MÓDULO DEPOSITÓRIO DE ENVELOPES EM-

BARCADO EM EQUIPAMENTO DO TIPO ATM E CORRELATOS” provido de 

novidade associada de atividade inventiva, pois não decorre 

de maneira óbvia ou evidente de outras técnicas antecipadas 

pelo estado da técnica, pertencentes ao mesmo campo de 

aplicação previamente definido (ou mesmo a campos de apli-

cação distantes), ou ainda pertencentes às mesmas classes, 

referente a Classificação internacional de patente (IPC), 

conferindo vantagens dos pontos de vista industrial, comer-

cial e técnico, mas principalmente em relação a segurança 

assegurada, na forma de evitar ações indevidas de captura 

envelopes com valor monetário, depositados no interior do 

módulo depositório de envelopes de equipamentos do tipo ATM 

e correlatos.  

[13] Por derradeiro o “invento” é provido de aplicabilidade 

industrial, sendo economicamente viável e, portanto, aten-

dendo ao rigor dos requisitos de  patenteabilidade, notada-

mente como patente de invenção, conforme disposto nos dita-

mes dos artigos 8º, 13º e 15º da Lei 9.279. 

 

FUNDAMENTOS DA TECNICA 
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[14] Será apresentada uma breve explanação sobre o conceito 

funcional do modulo depositório de envelopes de um equipa-

mento do tipo ATM, onde após análise crítica destes, uma 

vez avaliados por técnicos no assunto, poderão identificar 

seus aspectos limitantes, notadamente no que tange ao as-

pecto de confiabilidade de segurança, especificamente a se-

gurança a ser proporcionada contra ação de furto dos enve-

lopes. 

[15] a. Entendendo o módulo depositório de envelopes: tem 

por função receber em seu interior determinado volume de 

envelopes devidamente preenchidos com cheques ou dinheiro, 

sendo formado basicamente de um bocal de acesso, posiciona-

do na parte frontal de um equipamento ATM (ou correlato), 

que tem por função prover acesso para a deposição do enve-

lope no interior de uma caixa de acomodação.  

[16] O envelope ao ter sua extremidade acoplada ao bocal de 

acesso é “agarrado” pelo dispositivo de captura, definido 

na parte superior desse módulo depositório de envelopes, 

formado basicamente por um par de réguas, superior e infe-

rior e ainda por um mecanismo de tracionamento, tipo estei-

ra, por exemplo, que transporta o envelope até a abertura 

de acesso, para então, se precipitar, por gravidade no in-

terior da caixa de acomodação.       

[17] A mera descrição sumária desse módulo funcional, depo-

sitório de envelopes é suficiente e subsidia o entendimento 

do problema a ser resolvido e também auxilia no entendimen-

to do objetivo do presente invento, notadamente por permi-

tir grande diferenciação da matéria antecipada pelo estado 

da técnica e das características distintivas que são objeto 

de reivindicação.  

[18] b. Problema a ser resolvido: embora o módulo depositó-

rio de envelopes tenha sua operação reconhecidamente como 
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eficaz e provida de confiabilidade, atingindo ao que ex-

perts no assunto entendem como um projeto de produto amadu-

recido, a análise dessa eficácia, quando voltado ao aspecto 

“confiabilidade” na segurança do volume de envelopes depo-

sitados no interior da caixa de acomodação, posto que o 

mesmo se apresenta vulnerável à ação furtiva dos mesmos, 

que é realizada por “dispositivo de furto” popular e tecni-

camente conhecido como “aparato de furto pescador de enve-

lopes”, que passa a ser sumariamente descrito. 

[19] b.1 Sobre o aparato de furto pescador de envelopes: 

formado por duas réguas sobrepostas uma a outra, sendo uma 

régua superior rígida e uma régua inferior, cuja extremida-

de inferior é flexível, onde essas réguas apresentam apro-

ximadamente hum metro de comprimento, sendo que a ponta da 

régua inferior e possui ainda uma “dobradiça” que permite 

que a mesma “se desloque livremente para baixo” quando não 

encontra nenhum obstáculo embaixo que a sustente. Entre as 

réguas é colocada uma fita, cuja extremidade tem definido 

“um peso” confeccionado em geral de chapa de aço fica pren-

sada entre a ponta flexível da régua inferior e a régua rí-

gida superior rígida. No peso é colocada fita adesiva dupla 

face que gruda no envelope que está mais acima da caixa de 

acomodação. 

[20] Como se verifica trata-se de um “aparato complexo” 

idealizado “sob medida” para que torne exequível, notada-

mente ágil, o furto de envelopes depositados no módulo de-

positório de envelopes de equipamentos do tipo ATM.   

[21] b.2 Lógica do furto de envelopes no módulo depositó-

rio: o aparato de furto pescador de envelopes é introduzido 

através da abertura de acesso do equipamento, especifica-

mente suas réguas superior e inferior são introduzidas no 

depositário, onde a ponta da régua inferior com dobradiça 

não se abre, pois fica apoiada na chapa inferior do meca-
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nismo de tracionamento do modulo depositório de envelopes, 

porém, quando essa ponta fica livre do contato com essa 

chapa inferior e, portanto já dentro do módulo depositório, 

a  ponta dessa régua inferior se abre, fazendo com que a 

extremidade com “peso” caia para o interior da caixa de 

acomodação de envelopes, onde a fita adesiva dupla face de-

finida no mesmo adere ao corpo do envelope que estiver mais 

próximo e acima da caixa de acomodação. 

[22] Em seguida, considerando que essa régua inferior ainda 

ficou com um segmento no lado externo do equipamento ATM, o 

ladrão passa a puxa-la para fora, até o ponto onde a extre-

midade com o envelope aderido encontra a régua superior rí-

gida. Nessa condição, o ladrão passa a puxar o segmento da 

régua superior, também definido no exterior do equipamento 

ATM, onde enquanto está sendo puxado para fora, no momento 

que entra em contato com a chapa inferior do mecanismo de 

tracionamento, a ponta da régua inferior, com o peso e o 

“envelope pescado” aderido é fechada garantindo que esse 

envelope fique bem acomodado e isolado entre as duas ré-

guas, superior e inferior, para que em seguida seja puxado 

totalmente  para fora do depositário sem resistência.   

[23] Como se verifica, embora de grande complexidade des-

critiva, o uso do “aparato de furto pescador de envelopes” 

por parte dos ladrões de equipamentos do tipo ATM, é muito, 

por assim dizer popular, pela forma de fácil realização do 

ato de violação para furto do equipamento ATM.  

 

PROPOSTA DO INVENTO 

  

[24] a. Objetivo: o presente invento reside em solver o 

problema de vulnerabilidade do módulo depositório de enve-

lopes embarcado em um equipamento ATM ou correlato, tornan-
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do-o certificado no que concerne a segurança assegurada 

contra furtos dos envelopes. 

[25] Outro objetivo complementar reside em que o primeiro 

objetivo além de ser exequível do ponto de vista industri-

al, que o mesmo uma vez implementado no módulo de depositó-

rio de envelopes não prejudique a consagrada operacionali-

dade do mesmo.   

[26] b. Característica distintiva: para tornar exequíveis 

os objetivos do invento, foi idealizado um dispositivo ini-

bidor de furto introduzido em módulo depositório de envelo-

pes embarcado em equipamento do tipo ATM e correlatos, po-

dendo ser denominado nessa cártula como “dispositivo anti-

pescador de envelopes”, que de forma sumaria é especificado 

em peça única, preferencialmente monobloco, montada imedia-

tamente abaixo do mecanismo de transporte do envelope e da 

abertura de acesso ao interior da caixa de acomodação de 

envelopes, sendo que seu conceito inventivo prevê para essa 

peça mecânica, seja confeccionada em chapa de aço tratada, 

com perfil e dobras devidamente projetadas, de forma a im-

pedir a dinâmica do aparato de furto dos envelopes em qual-

quer situação no interior do módulo depositório do equipa-

mento ATM.  

[27] c. Efeito técnico obtido: preliminarmente para que o 

dispositivo anti pescador de envelopes confira o selo de 

qualidade de segurança anti furto assegurada, o mesmo foi 

idealizado com geometria particular que garante a livre 

passagem dos envelopes pela mesma, sem comprometimento da 

eficiência da precipitação dos mesmos no interior da caixa 

receptora.   

[28] Em complemento, e tão importante como, para impor ao 

“aparato de furto pescador de envelopes” barreiras sequen-

ciais de acesso impeditivas de retirada desses envelopes do 
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interior do módulo depositório, nas mais variadas situações 

de tentativas de uso do mesmo. 

      

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[29] A complementar a presente descrição de modo a obter 

uma melhor compreensão das características do presente in-

vento e de acordo com uma preferencial forma de realização 

prática do mesmo, acompanha a descrição, em anexo, um jogo 

de desenhos, onde:  

[30] A figura .1 é uma representação ilustrativa em vista 

perspectiva de um equipamento do tipo terminal ATM, ao qual 

é aplicado um módulo depositório de envelopes, objeto de 

montagem do dispositivo anti pesca de envelopes inventivo;  

[31] A figura .2 é uma representação ilustrativa em vista 

perspectiva de um módulo depositório de envelopes, objeto 

de montagem do dispositivo anti pesca de envelopes inventi-

vo;  

[32] A figura .3a é uma representação em vista lateral do 

“aparato de furto pescador de envelopes”, utilizado por la-

drões para violar o interior do módulo depositório de enve-

lopes;  

[33] A figura .3b é uma representação em vista por “A” 

“aparato de furto pescador de envelopes”, utilizado por la-

drões para violar o interior do módulo depositório de enve-

lopes;  

[34] A figura .3c é uma representação em vista por “B” 

“aparato de furto pescador de envelopes”, utilizado por la-

drões para violar o interior do módulo depositório de enve-

lopes;  

[35] A figura .4a é uma representação em vista perspectiva 

do “aparato de furto pescador de envelopes” aplicado ao mó-

dulo depositório de envelopes;  
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[36] A figura .4b é uma representação em vista de corte 

transversal do “aparato de furto pescador de envelopes” 

aplicado ao módulo depositório de envelopes; 

[37] A figura .5a é uma representação em vista de corte 

transversal do “aparato de furto pescador de envelopes” 

aplicado ao módulo depositório de envelopes com o disposi-

tivo anti pesca de envelopes inventivo montado;  

[38] A figura .5b é uma representação em vista de corte or-

togonal do “aparato de furto pescador de envelopes” aplica-

do ao módulo depositório de envelopes com o dispositivo an-

ti pesca de envelopes inventivo montado;  

[39] A figura .6a é uma representação em vista perspectiva 

do  dispositivo anti pesca de envelopes inventivo, eviden-

ciando seu conceito construtivo;   

[40] A figura .6b é uma representação em vista de uma late-

ral do  dispositivo anti pesca de envelopes inventivo, evi-

denciando seu conceito construtivo;   

[41] A figura .6c é uma representação em vista frontal do  

dispositivo anti pesca de envelopes inventivo, evidenciando 

seu conceito construtivo;   

[42] A figura .6d é uma representação em vista de elevação  

do dispositivo anti pesca de envelopes inventivo, evidenci-

ando seu conceito construtivo; e  

[43] A figura .6e é uma representação em vista de corte or-

togonal do  dispositivo anti pesca de envelopes inventivo, 

evidenciando seu conceito construtivo.    

 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

 

[44] A seguinte descrição detalhada deve ser lida e inter-

pretada com referência aos desenhos apresentados, represen-

tando o estado da técnica em equipamentos do tipo ATM e em 
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especial para o módulo depositório de envelopes, o aparato 

utilizado para furto por meio de ‘pesca” de envelope e fi-

nalmente uma forma de realização do “dispositivo anti pesca 

de envelopes inventivo” não sendo intencionado a limitar o 

escopo do invento, este sim limitado apenas ao explicitado 

no quadro reivindicatório. 

[45] a. Campo de aplicação: para efeito de melhor entendi-

mento da aplicação do dispositivo inventivo (f), esse é 

aplicado ao módulo depositório de envelopes (d), vide figu-

ra .2, embarcado em uma área de interesse (Ai) de um equi-

pamento do tipo ATM (Eq) disponibilizado para usuários 

(Us), vide figura .1.  

[46] b. Do aparato de furto pescador de envelopes (Az):  

tal como evidenciado nas figuras .3a, .3b e .3c, pode ser 

descrito em detalhamento como sendo formado por duas réguas 

sobrepostas uma a outra, sendo uma régua superior rígida 

(Az2) e uma régua inferior (Az1), cuja extremidade inferior 

é flexível, onde essas réguas apresentam aproximadamente 

hum metro de comprimento, sendo que a ponta da régua infe-

rior (Az1), especificada para ter a mesma dimensão de um 

envelope padrão usado no módulo depositório de envelopes 

(d), e possui ainda uma “dobradiça” (Az3) que permite que a 

mesma “se desloque livremente para baixo” quando não encon-

tra nenhum obstáculo embaixo que a sustente.  

[47] Por sua vez entre dessas duas réguas (Az1) e (Az2) é 

colocada uma fita (Az4), de aproximadamente 2 m de compri-

mento e 5 cm de largura, sendo que na sua extremidade é fi-

xado “um peso” (Az5) confeccionado em geral de chapa de aço 

de aproximadamente 5 cm por 3 cm e que fica prensada entre 

a ponta flexível da régua inferior (Az1) e a régua rígida 

superior rígida (Az2). No peso (Az5) é colocada fita adesi-

va dupla face que gruda no envelope (Ev) que está mais aci-

ma da caixa de acomodação (d3). 
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[48] As figuras .4a e .4b ilustram como o aparato de furto 

pescador de envelopes (Az) é aplicado no interior do módulo 

depositório de envelopes (d).     

[49] c. Do dispositivo anti pesca de envelopes inventivo 

(f): idealizado para inviabilizar qualquer condição de uso 

do aparato de furto pescador de envelopes (Az), especifica-

do em peça única, preferencialmente monobloco, montada ime-

diatamente abaixo do mecanismo de transporte (e1),(e2) do 

envelope e da abertura de acesso ao interior da caixa de 

acomodação (d3) de envelopes, vide figuras .4a e .4b, sendo 

que seu conceito inventivo prevê para essa peça mecânica, 

seja confeccionada em chapa de aço tratada, com perfil e 

dobras devidamente projetadas, de forma a impedir a dinâmi-

ca do aparato de furto dos envelopes (Az) em qualquer situ-

ação no interior do módulo depositório do equipamento ATM.  

[50] Mais especificamente, o conceito inventivo pode ser 

entendido a partir da observação das figuras .6a, .6b, .6c, 

.6d e .6e, que subsidiam a seguinte descrição detalhada:  

[51] c.1 Primeira barreira física (f1): dedicada apenas 

quando envelopes são depositados no interior do modulo de-

positório (d), de forma errônea, notadamente com suas abas 

de fechamento abertas, onde nessa caso é prevista no dispo-

sitivo anti pescador de envelopes inventivo (f), uma pri-

meira barreira física (f1), na forma de um segmento de cha-

pa plano, vide figura .6a, com dobra em ângulo especifico 

(θ1) em relação a extremidade do corpo principal vertical 

(f2) da peça monolítica, vide figura .6e, cuja função resi-

de em impedir que a aba de fechamento de um envelope se 

prenda na extremidade com peso e adesivo da régua inferior 

(Az1) do aparato de furto pescador de envelopes (Az), no 

momento em que saem do mecanismo de tracionamento (e1)/(e2) 

do módulo depositário (d) para então se precipitar, passan-

do sem impedimentos pelas outras barreiras físicas (f2), 
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(f3) e (f4) do disposto inventivo (f),  até atingir o fundo 

da caixa de acomodação (d3).  

[52] O ângulo de dobra (θ1) dessa primeira barreira (f1) é 

mandatário, pois impede que a cola da aba de fechamento 

aberta do envelope fique impregnada na própria primeira 

barreira evitando assim o comprometimento operacional do 

módulo depositório (d) e impedindo que próximos envelopes 

depositados se prendam ao dispositivo anti pescador de en-

velopes inventivo (f). 

[53] c.2 Segunda barreira física (f2): a peça única (mono-

bloco preferencialmente) que uma vez montada no interior do 

módulo depositório de envelopes (d), tem um alongado corpo 

na forma de um segmento metálico  vertical (f2) que atua 

como um prolongamento da chapa inferior (e1) do seu meca-

nismo de tracionamento (e), “impedindo” que a ponta da ré-

gua inferior (Az2) do aparato de furto pescador de envelo-

pes (Az) se abra e por consequência impedindo a liberação 

da fita (Az4) e de que sua extremidade com peso (Az5) se 

precipite de forma aberta, e, portanto inviabilizando que 

sua superfície com adesivo entre em contato eficaz com um 

dos envelopes já depositados (Ev), inviabilizando assim sua 

“pesca furtiva”.  

[54] c.3 Terceira barreira física(f3): se por ventura o 

aparato de furto pescador de envelopes (Az) vença a segunda 

barreira (f2) do dispositivo anti pescador de envelopes 

(f), e como consequência  sua lógica operacional de pesca 

do envelope seja completada, com a aderência do peso (Az5) 

com adesivo junto ao envelope (Ev), o dispositivo anti pes-

cador de envelopes (f) apresenta uma terceira barreira 

(f3), na forma de uma superfície cujas extremidades tem de-

finida uma pluralidade de pontas dispostas (f3) de forma 

angular (θ2) em relação a seu corpo principal vertical 

(f2), vide figura .6e, fazendo com que o “envelope pescado” 
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e a fita (Az4) nele aderente se rasguem, fazendo com que o 

“envelope salvo”(Ev) ou fique preso nas pontas (F3) ou mes-

mo retorne para o fundo da caixa de acomodação (d3).  

[55] c.4 Quarta barreira física (f4): se por ventura caso o 

aparato de furto pescador de envelopes (Az) vença a tercei-

ra barreira (f3) do dispositivo anti pescador de envelopes 

(f), qual seja a pluralidade  de pontas (f3) dispostas de 

forma angular (θ2) em relação a seu corpo principal verti-

cal (f2), a extremidade da fita (Az4) com ponta com peso 

(Az5) e envelope pescado (Ev) do aparato furtivo (Az) en-

contra uma quarta barreira (f4), na forma de uma pluralida-

de de ranhuras (f4) definidas de forma intercalada com a 

pluralidade de pontas (f3), que definem a terceira barrei-

ra, que leva o “envelope pescado” (Ev) a se rasgar, pois o 

peso da extremidade da régua inferior (Az1) do aparato de 

furto (Az) associado à dimensão do “envelope pescado” (Ev) 

impede sua passagem pelas ranhuras (f4), dimensionadas de 

forma a serem menores, onde ficando o envelope pescado (Ev) 

preso ou mesmo sendo danificado pelo conjunto de ranhuras 

(f4), quarta barreira e pontas de aço (f3), terceira bar-

reira, quando o ladrão passar a puxar a régua inferior 

(Az1) do aparato de furto (Az) para fora do equipamento 

(Eq) do tipo ATM ou correlato.  

[56] Em uma forma de realização preferida, o perfil geomé-

trico do dispositivo anti pescador de envelopes (f) é obti-

do por processo de conformação por dobra de chapa metálica.  

[57] A escolha da forma de realização preferida do invento 

objeto de reivindicação nesta cártula, descrita neste tópi-

co de detalhamento na forma de um dispositivo anti pescador 

de envelopes (f) é fornecida apenas a título de exemplo. 

Alterações, modificações e variações podem ser realizadas 

para outras quaisquer formas de realização desse dispositi-

vo (f), onde alterações essas que podem ser idealizadas por 
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aqueles com habilidade na arte sem, no entanto divergir do 

objetivo revelado no pleito da presente patente, o qual é 

exclusivamente definido pelas reivindicações anexas. 

[58] Verifica-se pelo que foi descrito e ilustrado que o 

“DISPOSITIVO INIBIDOR DE FURTO INTRODUZIDO EM MÓDULO DEPO-

SITÓRIO DE ENVELOPES EMBARCADO EM EQUIPAMENTO DO TIPO ATM E 

CORRELATOS” ora reivindicado se enquadra às normas que re-

gem a patente de invenção à luz da Lei de Propriedade In-

dustrial, merecendo pelo que foi exposto e como consequên-

cia, o respectivo privilégio. 
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REIVINDICAÇÃO 

1ª)“DISPOSITIVO INIBIDOR DE FURTO INTRODUZIDO EM MÓDULO DE-

POSITÓRIO DE ENVELOPES EMBARCADO EM EQUIPAMENTO DO TIPO ATM 

E CORRELATOS”, onde no interior de um módulo depositório 

(d) é introduzido imediatamente abaixo do mecanismo de 

transporte (e1),(e2) do envelope (Ev) e da abertura de 

acesso ao interior da caixa de acomodação (d3) de envelopes 

o dispositivo anti pescador de envelopes inventivo (f) ca-

racterizado por ser formado por uma peça única, preferenci-

almente monobloco e metálica, cujo perfil geométrico, for-

mado por dobras de segmentos de chapa planificada tem bem 

definida uma primeira barreira física (f1) na forma de um 

segmento de chapa plano, com dobra em ângulo (θ1) em rela-

ção à extremidade da segunda barreira física (f2), essa na 

forma de um corpo principal vertical (f2) da peça monolíti-

ca (f), que define um prolongamento da chapa inferior (e1) 

do  mecanismo de tracionamento (e), sendo ainda a partir 

dessa definida uma terceira barreira física(f3) na forma de 

uma superfície cujas extremidades tem definida uma plurali-

dade de pontas dispostas (f3) de forma angular (θ2) em re-

lação a seu corpo principal vertical (f2) e ainda sendo de-

finida uma quarta barreira física (f4) na forma de uma plu-

ralidade de ranhuras definidas de forma intercalada com a 

pluralidade de pontas (f3), que define a terceira barreira; 

e  

 

2ª)“DISPOSITIVO INIBIDOR DE FURTO INTRODUZIDO EM MÓDULO DE-

POSITÓRIO DE ENVELOPES EMBARCADO EM EQUIPAMENTO DO TIPO ATM 

E CORRELATOS”, onde acordo com a reivindicação .1, onde a 

quarta barreira (f4) é caracterizada pelas ranhuras (f4), 

dimensionadas de forma a serem menores que a dimensão do 

envelope pescado (Ev).  
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RESUMO  

“DISPOSITIVO INIBIDOR DE FURTO INTRODUZIDO EM MÓDULO DEPO-

SITÓRIO DE ENVELOPES EMBARCADO EM EQUIPAMENTO DO TIPO ATM E 

CORRELATOS” representado por uma solução inventiva que en-

contra destacado benefício no setor de automação industri-

al, notadamente no segmento de automação bancária, mais es-

pecificamente aplicado a equipamentos (Eq) do tipo ATM e 

correlatos e de particular utilidade junto ao módulo depo-

sitório (d) de envelopes desse tipo de equipamento, onde 

para tornar ineficaz, totalmente sem efeito prático o apa-

rato de furto pescador de envelopes (Az) quando introduzido 

no interior do modulo depositório (d) de envelopes (Ev), 

eliminando assim expressiva fonte de prejuízo para  insti-

tuições bancárias, foi idealizado o dispositivo anti pesca-

dor de envelopes inventivo (f), na forma de uma única peça, 

montado no interior da caixa (d3) desse módulo depositório 

(d), cuja geometria apresenta perfil de dobramento de chapa 

único, definindo quatro barreiras físicas (f1), (f2), (f3) 

e (f4), sendo que as barreiras físicas (f1), (f3) em asso-

ciação com (f3) descrevem inclinações angulares (θ1) e (θ2) 

respectivamente, que garantem a eficiência de impedimento 

do aparato de furto pescador de envelopes (Az) bem como ga-

rante a não interferência da operacionalidade do módulo de-

positório (d) de envelopes (Ev) propriamente dito.        
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